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Birinci Millet Meclisi Almanyada kış 1 Tamışvar 
Yazanı Edirne Meb'uau 

M. Şeref Emirnamesi Mülakatı 

Mecliste hafiyelik eden 
meb'uslar var! 

;\1ustafa Kemal Pş. söylüyor:-Oturunuz 
yerinize, sıranız gelince söylersiniz .. 

M. Brüning 
milletinden 

Alman 
sabır 

ve tahammül isteyor 
BERLiN, 9 A.A. - Mikro

fon önünde bir nutuk söylemiş 
olan M. Brüning, Almanları 
bir takmı. zaruri fedakarlıkları 
ist"lzam eden dördüncü müza-
ycka cmirnameaine sabır ve şe
caatle tahammül etmeğe davet 
eylemiştir. Mumaileyh, beyne! 
milel teşriki mesainin tahakku 
kunu temön için tamirat bedeli 
olarak alacakları bulunanlar
dan acil bir istimdatta bulun
muştur. 

M. Brüning, para İstikrarını 

Mustafa Kemal Paşa (De- ı 
·;amla) itte Etem, Tefvik, ve 
Reşit Beylerin bu hareketi ha
inanelerini filen dahi izhar et· 
tikten sonra tabu haklarında 
verilecek olan hüküm pek bariz 
dir. Bittabi o dakikadan itiba
ren bunlar bizim için hiç bir 
sıfatı necabeti haiz olmazlar 
ve ihtar iilileri veçhile Etem ve 
Tevfik hainleri diyeceğim. An
cak henüz Büyük Millet Mecli
si azası hakkını taşımakta bu
lunan Reşit Bey hakkında da· 
hi aynı §eyi kullanmak mecbu
riyetindeyim. Hey' eti iliyeni
ze hürmeten bunu taliffuz ede
bilmek için Reşit Beyin azalık
tan sukutuna rey vermenizi is
tirham eylerim (Kabul ses

' muhafaza etmek hususundaki 
azmini teyit eylemiştir. Nakit 
kanununun kabulünden sonra 
Fransa bankasının dövizlerinin 
büyük bir kısmını normal · bir 
surette tasfiye edeceği zanno
lunmakta idi. Fakat iktısadi 
buhran sermayelerin Fransa'ya 
doğru yeniden tehacümünü in
taç eylemiştir. 

leri). 
Reis - Menafii millet ve 

memleket aleyhine istimali •İ· 
lah ederek düşmanlarla teşriki 
mesai eden Saruhan meb'uıu 
Reşit Beyin meb'usluktan ibra 
crnı kabul buyuranlar el kaldır 
sın. (Ekseriyetle kabul edil
miştir) (Alkışlar) . 

Birinci Meclı'ste Diyarıbekir 
Meb'usu Hacı Şükrü Bey 

sei hafiyede mevcut vesaikten 
birini arzetmiştim ... 

Hacı Şükrü - Onun yalan 
olduğunu bendeniz söylemiı
tim. 

Mustafa Kemal Paıa (An
kara) - Eğer diğer vesaik 
yalansa o da yalandır. 

Maamafih, M. Poincaree'nin 
siyasetine tevfikan Fransa ban
kası, elindeki İngiliz lirasını al 
tına tahvil etmekten istinkaf 
eylemiştir. İşte İngiliz lirasının 
sukutuna mini olmak için Fran 
sa bankasının sarfetmiş olduğu 
mesai neticesinde bugün mez
kur banka, 62 milyon İngiliz 
lirasına malik bulunmakta ve 
tekriben 2,500 milyon frank zi
yan etmektedir. 

Paristeki te.,irler 
P ARİS, 9 A.A. - Dün Al

man başvekili tarafından İrat 
ve telsizle neşrolunan cesurane 

Mustafa Kemal Paşa (De
vamla) Binaenaleyh Efendi
ler; artık Etem, Tevfik ve Re
şit meselesi kalmamıttır. Ma· 
iyetlerindeki namuslu kuvvet· 
!er ayrılmıştır ve orduya ilti
hak etmişlerdir. Ve kendileri 
de ne kadar iciz ve naçiz olduk 
!arını anlamıılardır. Ve en son 
kendilerine layık olan mevkii 
de Rum saffı harpleri meyanın
da bulabilmişlerdir. Şimdi kar
şımızda Yunan meselesi vardır 
bu münasebetle belki icap eder 
se Müdafaayi milliye vekili 
pdşa hazretleri de vaziyet inki
şaf ettikçe tabiatile beyanatta 
bulunurlar. 

Hacı Şükrü Bey -
yalandır. 

Hepsi nutuktan sonra Almanya'nın 
dahili vaziyeti vuzuh ve istik
rar peyda etmit addolunabilir. 
Bu nutuk, son zamanlarda Hit
ler ile muavinlerinin demago
jik hareketlerinin ve komünist 
lerin savurmuş oldukları tehdit 
!erin husule getirmiş olduğu 
endişeyi izale etmiıtir. 

Vehbi Bey (Karasi) - Bir 
şey arzedeceğim. Bizim arka
daşlardan Saruhan meb'usu Re 
şat Bey vardı, acaba o ne oldu? 

- Efendim, meclisi iliyi teş 
kil eden izay; kiram milletin 
samii ve hakiki mümeaıilleri
dir. Kanaatlerde ve içtihatlar
da ihtilaf daima olabilir. Bun. 
lar memlekitin azami menafii· 
nin teminine matuf olduğuna 
kimsenin §Üphesi yoktur. 

Fakat maatteessüf Hacı 
Şükrü Bey - ismi daima zik
redilmit bulunan ve zikredil
miş bulunduğu için tekrarmda 
beis görmiyeceğim. Hacı Şük
rü Bey bu meseleye temas et
miştir. Ben de temas ettim. 
Bir çok arkadatlar da. Lakin 
bütün tenıu edenler daima iyi 
yapmak için temas etmitlerdir. 
Hacı Şükrü Beyin de meclisi 
iliniz içinde bulunmuı olması 
doğru değildir. Azayı muht&
reme mıeyanmdan haric tutul
ması muvafık olur. • 

Hacı Şiikrii B. m•sel•si 
Hacı Şükrü Bey (Diyanbe. 

kir) - Bendeniz de ıöyleyim 
de... ondan sonra Pata Hazret 
!eri.... . 

Mustafa Kemal Pa. - Cel-

Mustafa Kemal Pata - O
turunuz yerinize, söz alır söy
lersiniz. Binaenaleyh bu mecli
si alide artık yeri yoktur, eğer 
hey'eti iliniz müsamaha eder
seniz tabii salahiyet ıize aittir. 

Hacı Şükrü Bey - Ben 
söyledim, tefgrafhaneye gidip 
onlarla muhaberede bulunma
dım. Yusuf İzzet Paşa muha
bere etti. 

Mustafa Kemal Paıa (An
kara) -: Carum imza ve mü
hürün tahtında mektuplar do
laııyor ortada. İstiklal mahke
mesine tevdi edilmek üzere. 

Mesele Etem, Tevfik ve 
Reşidin fU hiyaneti mecliste 
nefretle telakki edilmekle kal-
mamııtır ••. Ancak İsmet Be
yin ruhi azameti, ulüvvücenabı 
ve emsalsiz görüşü iti daima 
yola getirmeğe matuf ve da
vayı kazanmağa mahsus iken 
bu ciheti anlamak istemeyen 
hiyanet cephesi meclisin asli 
kirlenmiyen, yüksek ve temiz 
varlığı ortasında şiddetle, kat'. 
iyyetle kavranarak karara bağ 
lanmııtır. 

Bu badireler geçerken is
met Pa,a evveli hiyanet cephe 
ıini tarumar ettikten sonra 
kuvvetini düşmana çevirdi. 

Bu muzafferiyeti meclise 
bildiren Muıtafa Kemal Paıa 
fU veciz ve toplu •özlerile iti 
anlatmıştı: 

(Devamı var) 

Haftalık Edebi Musahabe 

Fikirler ve insanlar 
1- Klas!k meselesi 1 bir mecmuada mezvuu bahis 
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bizim edebiyatımızı tetkik ede
ceğ ini haber vermiştim. Cevat 
Bey, yine o mecmuanın bu ay 
çıkan nüshasında, Türk klasik 
!eri hakı'lda vadettiği makale.
lerin birincisini veriyor. 

Arnold Bcnnett'in anladığı 
manada "klasik muharrir ve e· 
ser., meselesini bir edebiyatın 
can damarı saydığım için bu
nun -velev ki resimli olsun -

yor: 
"Bizde klasik edebiyat ve 

klasik edebiyatçılar var mıdır? 
"Klasik edebiyat demek, 

bir kaç nesilden beri edebiyat 
müptelası azlığın tekrar tekrar 
zevk ve heyecan ile okuyabildi
ği, edebi gustosuna uygun bul 
duğu ve nihayet bütün oku
yucuların da güzelliğini tasdik 
etttiği edebiyat demektir.,. 

Amold Bennett bir insanda 

Başvekilin Reichstag'ta ba
zı hiziplerin şiddetli muhalefe
tine maruz kalacağını gizleme
mek İcap eder, fakat bir taraf
tan sosyalistlerin müzahereti
ne ve diğer taraftan, inzibat ve 
asayişi muhafaza hususunda 
Alman ordusuna ve polis kuv
vetlerine güvenmekte olduğun
dan gerek kabine buhranının 
ve gerek "darbei hükUmet,, teh 
likesinin bertaraf edileceği zan 
nolunmaktadır. 

Raglıştag /esilı mi •dilecek? 
BERLİN, 9 A.A. - Siyasi 

mahafil, "Kış emıimamesi,, hak 
kında henüz mütalea aerdetme
mektedir. Yalnız sosyal demok 
ratlar gayri memnun görün
mektedir. 

Sosyalistlerin mürevviçi ef. 
kin olan Vorwaerts, ücretlerin 
tenzili hususunun tayanı kabul 
olmadığı ve Alman hükiimeti
nin bu hususta, ahiren sosya
listlerle yapılan mükaleıneler 
esnasında ittihaz edileceği ha
ber verilmiş olan tedbirlerden 
daha cezri tedbirler ittihaz et
mit bulunduğu mütaleasında
dır. 

Yalnız bu gazete, M. Brü
ning'in ilk defa olarak Hitlerci 
lere kartı kat'i ve şiddetli söz
ler istimal etmiş olmasmdan do 
layı memnuniyet izhar eyle-

edebi gustonun da ancak bu e
serleri okumakla teşekkül etti
ğini söylüyor. Bilmem niçin? 
Ahmet Cevat Bey bu noktayı 
kaydetmemiş; halbuki bana en 
ehemmiyetli gözüken nokta o 
olmuıtu; beni: "Bir Türk ede
biyatı yoktur,, derneğe sevke
den de yine o olmuştu. 

"Edebiyat müptelası gusto
suna uygun bulduğu., demek 
bu noktayı göstermeğe kafi 
gelmiyor. Çünkü her cemiyette 
san'ati, edebiyatı ihtirasla se
ven küçük bir zümre vardır; fa 
kat bu zümre içinde güzeli çir
kinden, iyiyi kötüden ayırdede 
bilenler de bir akalliyettir. Va
kıa o züm.Tenin bütün fertleri 
san'ata büyük bir paye verir ve 
hatta onu beşeri faaliyetlerin 
en mümtazı sayar; fakat hepsi 
nin beğendiği eserler o zümre 
tarafından tutulan ve onların 
gustosuna uygun olduğu için 
nihayet güzelliği bütün okuyu 

Kont Bethlen kral 
Carol 

ile neler görüşmüş 
BÜKREŞ, 9 A.A. - Roman 

ya kralı ile kont Bethlen'in Ta
mışvare' da vuku bulan müla
katları dolayısile başvekil M. 
Y orga1 meb'uşan meclisinde bu 
mülikatın siyasi hiçbir mahi
yeti olmadığını ve alelade bir 
mücadeleden ~l.ıaret bulunduğu 
nu beyan etmiştir. 

Maamafih sabah gazeteleri, 
bu hadiseye uzun sütunlar tah
sis etmektedir. Ourentul ve U • 
niversal gazeteleri, şu faraziye 
yi ileri sürmektedirler: 

Mülakatın mevzuu, Roman 
ya ile Macaristan arasında hü· 
kümdar şahsında bir birlik vü
cude getirme!: zeminini yokla
mak. 

Universul, kralın mukarrip
lerini harpte maktul düşmüş 
800,000 Romanya'lının hRtıra· 
sına ihanet dernek olan biı· mü 
!akalı teshil etmiş olduklann· 
dan dolayı ittiham ve muahaza 
eylemektedir. Bir de bu gazete, 
bu mesele hakkında Ronıanya'
nın müttefiklerinin besliyecek
leri fikirden dolayı endişe izhar 
eylemektedir. 

Ayni gazete, ikinci bir ma
kalede hükümdarın tekzip ve 
inkarlarına rağmen, bu müla
kata siyasi bir maksat atfetmek 
te devam eylemekte ve şöyle 
yazmaktadır: 

"Bu manevranın maskesi, 
vakit fevtedilmeksizin indiril
meli ve Romanyn'nın, Müttefik 
lerinin siyasetine sadık olduğu 
b:linmelidir." 
. ................. ·-···········,. ................... . 
mektedir. 

Parlamento hizibinin idare 
komitesi perşembe günü, hi
zip te pazartesi günü toplana
cak ve sosyal demokratların M. 
Brüning'e müzaherette devam 
edip etmiyeceklerine karar ve
recektir. 

Sosyalistler, hükümet aley
hinde vaziyet aldıkları takdir
de Reichstag'ın içtimaa daveti 
hakkında ltomünistler tarafın
dan yapılmış olan teklif tehir 
edilemiyecektir. Fakat Reichs
tag, hükumeti devirdiği takdir 
de hükümet çekilmiyecek ve 
parlamentoyu fesheyliyecektir. 

Reisicumhurun daha şimdi
den fesih emimamesini İmza 
etmiş olduğu söylenmektedir. 

Ma~şlar 11e kiral•r indi 

BERL1Nı 9 A.A. - HükU 
met üçretlerde, maqlarda, ki
ralarda ve nakliye vasıtaları ta
rifelerinde teru:ilit icrası hak
kında bir kararname neşretmiş. 
tir. 

Bu kararnamenin intitan mü 
nasebetile M. Brüning hükii
metçe alman bu yeni tedbir
ler hakkında gazetecilere iza
hat vermiıtir. M. Brüning bu 
izahatında hükumetin kanunu 
esasi ahkamına mugayir her 
türlü teşebbüslere kartı büyük 
bir şiddetle mücadeleye girite
ceğini, lüzumu halinde, mem· 
lekette istisnai vaziyet mevcut 
olduğunu ilan edeceğini söyle
miştir. 

cularca tasdik edilen bir çok 
eserler bir kaç sene içinde unu
tulup gitmezlerdi. 

O halde klasik eaerlerin, 
kendilerini tekrar tekrar ve 
zevk ile okuyan zümrenin esir 
edemediği --ona tesir etmiyen 
demiyorum- bir kuvveti daha 
vardır: asırlar arasında tesadüf 
edecekleri bazı eserleri kendi 
aralarına kabul etmek ve bü
yük bir kısmını (tekrar ediyo 
rum: bunlar karşısında o zürn 
re ekser~yetinin aksülamelleri 
ne olursa olsun) reddetmek 
Avrup:ı edebiyatları tarihine 
dikkat ederaek görürüz ki ka
bul ettikleri ehseriyetle zahi
ren kendilerine hiç te benzemi
yenler, reddettikleri ise hemen 
hemen daima kendilerini pek 
yakından andıranlardır. Fakat 
"dikkat edilince yine görülür ki 
eski eserlere benzemiyen yeni 
güzel eserleri meydana getiren 
!er. san'atlerinin mazisinden bi 

Atina mektubu 

Mesele mi 
Çıkarıyorlar? 
lstanbulda kapatılan 
ruıiıca gazeteler ve 

mahut papaz meselesi 
ATINA. 7 (Muhabiri mabsusu

muzdan) - Hükumet muhalif fırka
larla uğraşırken son zamanda bir de 
hükumet ailesi içinde bir de ihtilaf 
çıktı: Başvekil • Hariciye nazın ara 
lan açılır gibi oldu ve M. Mihalako
pulos kabineden çekiliyor diye şayi 
oldu. Sebep ~udur: 

Maliye müsteşarı M. De!iycr..i:. İs· 
tifa edince Başvekil M. Venizelos, 
Ha,.iciye nazm M. Mihalakopulos'un 
muhnlefctine rağmen (Patra•-) meb
uslarından M. Zaimis İsminde birisi· 
ni mezkur müsteşarlığa getirdi. 

Hariciye Nazın aynı zamanda mu .. 
hafazakl.r fn·kasının lideridir. Dairci 
intihabiyesi de (Patras) hr ve şimdi 
Ma1iye ınÜ3teşarhğına getirilen adam 
da (Patraı) il\ siyasi rakibidir. M. 
Mihalakopulos bund~n gücendi, ken· 
di dairei intihabiyesinde kendisine rn 
kip olan bir adama nüfus ve kudrot 
verilmesit1i hoş gÖrrn-!dİ, iatifa ede. 
ceğim dedi ve İstifa şayia1arı İşte bu 
radnn çıktı. Filvaki Başvekil ile Ha. 
riciye nazırı araıınc!a birkaç gün SÜ· 
ren bic kü•künlük oldu, mektuplar 
teati edildi. Nihayet yüzyÜze gelindi 
ve barışıldı. Bu müddet zarfında şa
yialar ald!, verdi, nihayet bir dediko 
dudan ibaret kaldı. 

Pcpa Ett"min cenazesi 
lstanbuldan gelen telgraflar ve on 

ların arka•mdan lstanb:ıl gazeteleı-i 
buranın da gazetelerine yeni bir ser 
maye verdiler. lotanbulda Papa Ef
timin adamlarından biri ölmü~, Rum 
ortodcks kilisesi bu adamın cenaze. 
sini mezarhğına kabul etmek İsteme 
miş, çünkü bu adam a!oroz1u imit. 
Ceset te hayatında belki hiç binme
diği otomobil ile günlerden beri Ga
l:ıta ile Bal:klı arasında mekik doku 
yormuş. 

Gazetelerin bir kıoını bunu mizah 
mevzuu yaptılar, bir kı~mı da bunu, 
Papa Eftimin Rum patrikhanesine ve 
dolayısile Rum ekalliyetine karşı ye· 
ni bir münasebetsizliği olarak telak
ki ettiler ve Papa Eftimin ikide bir 
muhti böyle bulaştırmasından şika
yet ettiler. 

Böyle vaziyetler hakikaten hem ko 
miktir, hem dramatik. Fakat bir ıine 
ma perdesi kadar bile hülanü yok. 
Herhalde sebebiyet verilmeııe daha 
İyi olur. 

/stanbuldaki Rumca 
gcrz telerin 11aziyeti 

lstanbulda iki Rum gazetesi kapa 
l:!lmıı. 

Buradakiler bundan gene ahkam 
çıkardılar: Türk hükumeti Rumları 
tazyik ediyor, Rumlar lstanbulda ga
zetesiz kalacak dediler. Yalnız (Pat
ris) gazetesi bu işi çok doğru tahlil 
etmiştir. Bunda bir kasıt olm:ıdığını 
Rumca gazetelerin kapatılması yeni 
Türk malhuat kanunun ve bu gazete 
lerde yazı yazanların vaziyetlerinin 
icabı olduğunu, bu kanun mucibince 
hatta bir çok Türklerin gazetecilik 
mesleğinden çekildiklerini yazdı. Pat 
ris cidden oamimiyet göstermiştir .. 

lstanbulda benim bildiğime göre 
dört Rumca gazete intişar ediyor. E
ğer ortada bir ka>it olsaydı onlar da 
birer vesile ile kapatılırdı. ihtimal ki 
yarın bir üçüncü daha çıkar. Halbu
ki lstanbulda Rumların nüfusuna ve 
Türk gazetelerinin mevcudiyetine na 
zaran Rum.laı·ın l':n,..;r.k bir gazeteleri 
çıkmak lazım ıı'-'lir. Yunanlı dostla
rımız bunu düıünmelidir, ve böyle o 
lur olmaz şeylerden ceMzelerden, ga 
zetelerden birer ka.ıt, birer tazyik 
manası çrkarmama!ıdırlar. Biz gerek 
Türklerde, ırerek Yunanlılarda dost 
luk haricinde, dostluğa yaraımaya
cak fikirler ve maksat mevcut olma
dığına en kat'i surette kani ve emi
niz. 

FEHMi 

idama mahkum oldular 
ATİNA, 9 (Hususi) - Ma

kidonyada yakalanan üç komi
teci, Selinikte cinayet mahke
mesi tarafından idama mah
kUm olmutlardır. 

haber olanlar değil, bilakis onu 
çok iyi bilip hissedenler, kendi 
!erine derhal takaddüm edenle 
ri değilse bile daha evvelkileri 
ni hayranlıkla sevenlerdir. De
mek oluyor ki güzel eserlerde 
bir de ibda kuvveti vardır; ede 
biyat müptelası azlık gustosu
nu bunlardan aldığı gibi yine 
güzel eserler vücude getirenler 
de yaratma kabiliyetlerinin hiç 
olmazsa bir kısmını yine onlar 
dan alıyor. 

Zaten bu eserler, bir takım 
akisler uyandırarak, velut ol· 
maktan da kalmıyorlar, Bu te
sirlerini kendi memleketlerin>
de olmasa bile hariçte göste
riyorlar. İçlerinde sakladıklan 
tohum kendine muhakkak bir 
toprak bulup filiz veriyor. 

H.ıl::uki Türk edebiyatının 
hiç bir zaman böyle tesiri olma 
mıştır. O, diğer milletlerle te
mas neticesi aldığı zenginlikle 
ri ancak zahiren arttırabilmiş 

• 

~.~!~~}!~.o)v~!~~~~-"!~~ .. I 
Sırrı B. bekarlık ,·ergisi ihdası için bugün Meclise bir kanun tek 
lifi tevdi etmiş tir. 

Gazi Hz. sabık Hid\vi kabul buyurdular 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Sabık Mısır Hidivi Abbas Hil· 

mi Pş. dün Gazi Hz. tarafından kabul edilmiştir. 

İktısat ve Maliye vekillerinin bugün Mec-ı 
liste izahat vermeleri muhtem~ldir 

ANKARA, 9 (Telefonla) - B.M. Meclisinin yarınki içti• 
maında İzmir meb'usu Mahmut Esat B. in tütün müstahsilleri· 
nin iktısaclı vaziyetleri hakkrnda ne gibi tedabir ittihaz edildiği· 
ne daır elan sual takı·irine lktısat ve Maliye vekllerinin cevap 
vermeleri muhtemeldir. 

Takrir ruznameye alınmıştır. 

lngiliz lirasının kıymeti hakkın•, 
da M. Mac Donald'ın beyanatı 

LONDRAı 9 A.A. - Avam Kamarasında azadan M. Criffı, 
İngiliz lira$ının kıymeti ve İngilterenin mali itibarı üzerinde ne 
suretle hakimiyet tesis edilmesine çalışılacağım bütün dünyay 
anlatmak imkanı elde edilebilmek için hükUmetin bu husustaki 
siyasetine dair sarih izah:ıt verilmesini istemiştir. 

M. Mac Donald, şu cevabı vermittir: 
"Hükumet, İngiliz lirasını tekrar altın esasına istinat ettir· 

mek yahut lngiliz lirasının kıymetini altın esasına veya kontro· 
le tabi diğer bir esasa müstenit bir para olarak tesbit etmek nİy<' 
tinde olmadığına dair beyanatta bulunmağa şimdilik muvafakat 
edemez. İngiliz lirasını tehavvül ve temevvüçlere uğratan bugün 
kü şerait dahilinde ve ln giliz lirasının kıymeti üzerinde tesir ya· 
pan beynelmilel ahval ve vukuat herhangi bir suretle halledillD"' 
dikçe İngiliz lirasının daimi kıymetinin neden ibaret olacağını 
burada şimdilik söylemek çılgınca bir hareket olur." 

F ransanın nüfusu 38,944000 
P ARlS, 9 A.A. - Yapılan son nüfus tahririnden alman ne

ticelere nazaran F ransanın umumi nüfusu 38,9441000 Fransız ve 
2,090.923 ecnebiden ibaret bulunmaktadır. 

1926 senesinde Fransanın umumi nüfusu 38,248,255 Fran· 
sız 'e 2,495,642 ecnebi olarak tesbit edilmişti. 

Yunan-Bulgar münasebatı ve M. Mihalakopulos 
ATINA, 9 A.A. - Hariciye Nazırı M. Mihalakopulos ec· 

nebi matbuat mümessillerine Yunan. Bulgar müzakeratının son 
safahatı hakkında izahat vermit ve Yunanistan için Bulgarista· 
na mutehassıs murahhas göndermek halen mümkün olmadığın· 
dan müzakerata Atinada devam edilmesi icabedeceğini ıöyle
mittir. 

Nazır muallakta olan meaelelerin toptan halledileceği ve bu· 
nu bir hakem muahedenamesinin takip edeceği ümidini izbar ey 
!emiştir. 

M. Mihalakopulos'a nazaran beynelmilel mali meselelerin 
bir konferans vasıtasiyle hallini beklemek muvafık olacaktır. Na 
zır haricteki Yunan kredisinin himayesi lüzumunu kaydeylemİ§, • 
Yunan bankası müdürünün Londra seyahati hakkında: "bu seya 
hatin gayeai banka müdürünün diğer bankalar müdürleri ile te
masını temin etmektedir" demiştir. 

Türkiye topraklarını terkederken 
M.Muşanofun gönderdiği telS!raflar 

ANKARA, 9. A.A.- Bulgaristan 
Başvekili M. Muşanof, Türkiye top 
raklarını terkederken B. M. Mecli
si Reisi Klzım, Başvekil ismet Pa
şalar Hazeratı ile Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Beyfendiye atideki 
telgrafları göndermiştir: 

Edı'rne, 8-12-1931 
B.M. Meclisi Reisi Kizım 

Pa9a Hazretlerine 
Türkiye Cümhuriyetinin misafir

perver toprağını terkettiğim sırada 
Zatı devletlerine en samimi sellim
/arımı ve genç ve güzel hükllmet 
merkezinizde bize ibraz edilmiş o
lan okadar hararetli ve dostane ka· 
bulün hauralarını beraber götür
mekte olduğumuzun teminatını ge
rek Bulgar heyeti ve gerek kendi 
?hsıma arza müsaraat eylerim. 

Bulgaristan Baıvekili 
Nikola Muıanof 

Türkiye Başvekili lımet 
Pata Hazretlerine 

Genç ve dinç Türkiye Cümhuri
yetinin misafirperver toprağını ter
kederken Ankaradaki unutulmaz /. 
kametimiz esna31nda bize gösteri
len, hatırası hafızamızda menkuş 
kalacak olan h§r olduğu kadar sa
mimi kabulden mütevellit izim min 

ve ne kendi muhitinde, ne de 
hariçte onlann yeni filizler ver 
mesini temin edememiştir. Ah 
met Cevat Beyin pek iyi kay
dettiği gibi "saray tairi ile halk 
şairi arasında edebi gusto far
kı yok; ancak tekil ve vaııta 
farkı vardır . ., Bunu muhtelif 
devirlerin tairlerine de teımil 
edebilirsiniz; onlar arasında 
bir edebi gusto farkı yok, bat
ta ıekil ve vasıta farkı da yok, 
aıııc:ak lisanda asırların cebren 
kabul ettirdiği farklar vardır. 

Fakat Ahmet Cevat Bey bu
nu: "İtte bizim edebi ve kla
sik gustomuz!., diye kabul et· 
mek istiyor. Hayır, bu gusto 
değil, ancak bir örnek olma, an 
cak bir ittirattir. Gusto! yani 
zaika ve dolayisile zaikaya bot 
gelen şey! Halbuki her gün 
hep bir çe§itte yenen yemeğin 
zaikayı memnun etmesi kabil 
değildir; insan değiştirmek, ye 
ni malzeme bulmak, bulamaz-

net ve şükrln hislerimi, Bulgat 
heyeti murahhasası ve şahsım na· 
mma Zatı devletlerine arz ve iblilğ 
etmeği bilhassa zevkli bir vazife o· 
/arak telakki ederim. 

Bu fmıattan bilistifade halck.ı· 
mızda /(ltfen göstermi!J olduklar 
dikkat ve allka a.sarmdan mütev 
lit derin minnettarlığımıza G 
Mustafa Kemal Hazretleri nezdi 
teruman olmanızı rica ~erim 
fendim. -

Bulgaristan Bqveki. 
Nikola MU§anof 

Türkiye Hariciye Vekili 
Tevfik Rüttü B.efendiye: 

Türk topraklarını terkederken 
CümhOriyet Türkiyesinin pyanı 
takdir hamlesini ve kuvvetli azim 
ve iradesini pek beliğ bir surette 
temsil e<kn merkezi hükflmetinizde 
bize karşı giJsterilmiş olup, unutul· 
mız hatırasını beraberimizde gö· 
türmekte bulunduğumuz pek dosta• 
ne ve samimane kabulden dolayi 
Zatıdevletlerine Bulgar heyeti v• 
kendi namına ea hlir minnettarlı· 
ğımı ifadeye sevinçle müsaru e
diyorum. 

Bulgaristan Batvekili 
Nikola Muşanof 

ıa da elde mevcut olanları bat· 
ka bir tarzda pitirmek ister. 
Türk edebiyatı da, Türk atçılı 
ğı gibi, hep bir örnek devam 
eden, yeni malzeme ve yeni 
ıekilerden kaçan bir ıeydir. 

Türk klasiklerini okumak 
insana yeni ibdalar kudreti ver 
mediği gibi iyiyi kötüden, gÜ• 
zeli çirkinden ayİrdetmek kabi· 
liyetioi de bahtetmiyor. itte 
en büyük delili: türkçeden bat· 
ka bir dil bilmiyenler ne dün 
Ahmet Haşim'i anladılar, ne 
de bugün Necip Fazıl'ı vey• 
Nazım Hikmet'i anlıyorlar. O 
halde Türk klasikleri denen 
tairlerin eserleri güzeli, yeniyi 
anlamak hassasını veremiyor
lar; o halde klasik değildirler; 
klisik eser vermemiş bir ede
biyat ta, edebiyat değildir. 

Necip Fazıl'ı ve Nazım Hik 
met'i zikrettim ve anlatılma· 
dıklarını söyledim. Bu iki ta· 
iri metih ve taklit eden bir çok 
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MiLLiYET PERŞEMBE 10 KANUNUEVVEL 1931 -• lktısat haftası • 
ıçın hazırlıklar •• 

Ekononıi 

Bir ayakkabıcılık 
mektebi açılıyor 

Müzeler 

Kolomb'un 
Haritası mı? 
Askeri müzedekiler 

hayret içinde 

Kundura sanayii ihtısas komis
yonu dün bu meseleyi görüştü 

Londradan askeri müzeye 
bir telgraf çekilerek Kristof 
Kolombun yaptığı Amerika ha 
ritasının müzede olduğu bildi 
rilmiş, fotografisinin irsali rica 
edilmiştir. Bu telgraf askeri 
müzede hayretle karşılanmış 
tır. Askeri müzede böyle bir ha 
rita yoktur. Maamafih mevcut 
haritalar üzerinde tetkik yapıl 
maktadır. Dün bir akşam gaze 
tesi böyle bir haritanın Topka 
pı müzesi kütüphanesinde oldu 

Ticaret odaaı kundura san'•Jii 
ibbaas komiıyonu dün Odada bir iç
tima yapm1fbı'. 

Bu içtimada latanbulcla bir ayak 
kabıcdık kursu açılması için bir Bıd 
gar kundura sanayii müteba11111 ta 
rafından yapılan teklif tetkik ed 
mittir. Esasen kundura ve ayakka 
bıcılar aanatkiran cemiyeti de bö 
le bir tasavvurda bulunduğundau 
bu teklif pek muvafık görülmüt v 
Bulgar muteba11ıatan daha !azla 
malWııata istenmesi kararlatbnlm1 

-
-
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Bundan sonra Sanayi Ye Maad 
Banka•• Beykoz fabrikasının erba 
oanayi aleyhine münakasalara iştira 
ettiği mevzuu bahsolmuttur. Büyük 
devlet sipariılerinin erbabı aanay 
taksim edilerek ihalesi için tetehb 
salta bulunulması da karar albna a 

in 
bı 
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ie 
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-

lmJnıfbr. 

Şikayetler ve dilekler 

vekalete bildirildi 

lktısat vekaletinden dün Ticare 
müdürlüğiine mühim bir emir gel 

t 

-
miştir. 

Bu emirde, yeni kıınırnamenin 
tatbikinden sonra bani olan vaziye 
ten dolayı vukua gelen tikayetlerle 
istek ve dileklerin tetkik edilere 
neticenin sür'atle bildirilmesi kay 

t· 

k 
-

dedilmektedir. 
l stanbul Ticaret müdürlüğü eıa 

sen §İmdiye kadar yapm11 olduğu 

tetkikata munzam olarak yeni v 
müstacel tetkikata baılamııtır. 

-
e 

Afyon ihracahmız 
Berlin ticaret mümessilliğinden 

Ofise gelen bir rapora nazaran, 
Türkiyeden Almanyaya 1929 sene
sinde 925,521 kilo, 1930 senesinde 
ise 65,210 kilo afyon idhal olunmu 

• 

1 
tur. 

Irandan Almanyaya 1930 senesin 
de 4408 ve 1930 da ise 70,136 kilo 
idhal edilmiştir. 

1930 ıeneıi başlangıcmda yÜzde 
12 muhteviyatlı Türkiye afyonlan 
nm libresi için 30 tilin talep olundu 
ğu halde Iran ve Rusya libres.i 26 
27 ıilinden oabt yapm1§lardır. 

-
--

Teşrini.anide yiizde 12 morfinli 
afyonlar 37,75 frangtan muamel" 
görmüıtür. 

Balık ihracahmız 
artıyor 

alınmak üzere yumurta ihracat tll• 

cirleri pazar günü Ofiste bir içtima
a davet edilmiıtir. Nizamname bu iç
timadan sonra ikmal edilerek ilk 
toplanacak idare komitesinde mü za-
kere edilerek kat'i şeklini alacak tır. 

Paris borsası 

PARlS, 9 (A.A.) -Agen ce ğunu ve bunun kaptanı derya 
Economique et Financiere ya 
zıyor:Piyasasmın gidişinden 
anla§ıldığı veçhile Fransız h 

Piri Kemal reis tarafından ya
de pıldığım yazmıştır. Filhakika 
al T opkapı müzesinde böyle bir 
e- harita vardır. Bu haritanın Ko
ye lombun haritasıyla hiç müna
u- sebeti yoktur. Fakat haritanın 
n Amerika haritası olması her 
ü ıeyi kendilerine mal etmek is

a- tiyen Avrupalılar için bir vesi
n le teşkil etmif, onlar da: 

kı aoğuk kanlılığını kaybetm 
mektedio-. Halk aklıselimi sa 
sinde timdiki sükiitun pek m ' 
balağalı olduğunu gayet iyi a 
lamaktadır. Büyük Fransız m 
esseselerinin girişmiş oldukl 
n büyük işlere ait neticeleri 
neşri menkul Fransız esham 
nın kıymetten düşmesi ile bu 

ı· - Piri Kemal reisin yaptığı 
h harita Kolombun yaptığı hari
e tanın kopyasıdır, derneğe başranın Fransız sanayii üzerind 

ki hakiki neticeleri arasında ki lamışlardır. 
nisbebizliği günden güne dah a 

r
cı 

ziyade vuzuh ile tebarüz etti 
mektedir. Maamafih satın alı 
lar, revacı yerinde olan esha 
mm fiatlan hali hazırda her n e 
olursa olsun ihtirazlı davran 
maktadırlar. Zira bu eshamı d a 
ha düşkün fıatla satın alabil e-
celderini ümit ediyorlar. 

Reichshank bilancosu 

Tasarruf 
Haftası 

Yerli mallar geçit 

resmi nasıl yapılacak? 
1931 Tasarruf haftası yarın 

başlıyor. 

BERLlN, 9 (A.A) -R 
ichbank'ın 7 kanunuevvel 193 

Bu yılın tasarruf haftası da 
~ Başvekil lamel Paşanın Anka· 

rada söyleyeceği büyük bir nu
tukla bütün Türkiyede başlıya 

a caktır. 

tarihinde tesbit ve bu gün neş 
redilmiş olan bilançosu altın! 
döviz karşılığı yüzdesinin b" ır 
nebze artmış ve yüzde 25,3 d en 
yüzde 25,6 ya çıkmış olduğu 
nu gÖ6termektedir. Bu salah 
mütedavil banknotlar mikdan 

Gerek milli iktısat ve tasar. 
ruf cemiyeti diğer taraftan Mil 
li sanayi birliği hazırlanmakta
dırlar. 

nn azalması ve altın ve ecneb 
dövizleri istokunun bir mikda 

1 Bu seneki tasarruf haftası 
r ıçm geçen senekinden daha 
ô çok parlak bir program tertip 
k edilmiştir. Bilhassa geçen sene 
_ leı·den farklı bir yenilik olarak, 
t Sanayi birliğinin yerli mallar 

artması neticesidir. Altın ve d" 
viz istoku dört yüz bin mar 
artmıştır. Şimdiki halde bu is 
tok mikdarı bir milyar yüz ye 

resmi geçidi vardır. Ford, ls
n tanhul montaj fabrikas tarafın 
i dan yerli sanayie karşı bir ce

k mile olarak tahsis edilen 20 

miş beş milyon yedi yüz birdir 
Mütedavil banknotlar mikda 
49 milyon eksilmiştir. Ecneb 
matlubatı dokuz milyon mar 
eksilerek 416 milyon mark'a • 
mittir. 

MahkemeierdtJ 

Maurice Dekobra'nın 
müstehcen bir romanı 
İddia makamı bu romanı tefrika 

eden Apoyev Matini gazete
sinin mahkumiyetini talep etti .. 

Apoyevmatini gazeteoinde Mau
rice Dekobra' dan naklen tercüme e
dilmekle olan "Bir milyonerin tari
hi" isimli tefrika müatehçen görül
müş, gazete aleyhine bir dava ikame 
edilmişti. Dün bu davRlllll rüyetine 
devam edilmi§ ve iddia makam1 mü
taleaamı serdetmittir. 

iddiada bu tefrikanın müstebçen 
olduğunda ısrar edilmiş ve matbuat 
kanununun 31 inci maddesi mucibin 
ce maznunlann Türk ceza kanunu
nun 426 İnci maddesi delaletile 427 
inci maddesine tevfikan teczivesi 
istenilmiştir. Bu maddelere naza;..,. 
iddia makamının maznunlar aleyhin 
de istediği ceza bir aydan iki oene)·e 
kadar hapis ve on bet liradan 500 
liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Müdafaa vekilleri dosya meyanın 
daki tercümenin yanlıt olduğunu ve 
musaddak olmadığınr, noterlikten 
tasdiki icap ettiğini ve müdafaa için 
hazırlanacaklarını söylemişlerdir. 

Heyeti hô.kime tercümenin noter
likten tasdik ettirilmesine karar ver
miş ve muhakeme müdafaa için gele 
cek çarıamba gününe bırakılmJştır. 

Hacivat beraet etti 

Hacivat gazetesinde "Martaval 
göz boyamak İçin mi?tt serJ3vhalı ya 
zıdan dolayı hakkında halkı kanun
lara karşı gelmeğe teşvik etmekle 
maznunen muhalcemeai yapılan neş .. 
riyat müdürü Bürhanettin Ali Bey 
hakkmdaki karar dün tefhim edilmit 
tir. Bürbancttin Ali Bey beraet et
miştir. 

Bir nakız karan 

ikinci hukuk mahkemesi azasın
dan iken taşraya tayi" edilen Mitat 
Beyle, ikinci hukuk mahkemesi bat 
katibi Macit Beli' aleyhinde evvelce 
bir dava ikame edilnıi~ti. 

Solaryom palasın yediadle tevdii 
meselesinden tehaddüs eden bu da
vada Mitat Bey vazifeyi suiistimal
den hapse, Macit Bey de vazifesini 
ihmalden cezayı nakliye mahkum 
olmuştu . Müdde; umumilikçe temyiz 
edilen bu kararda temyiz mahkeme• 
si Macit Bey aleyhindeki hükmü tas
dik, Mitat Bey aleyhindeki hükmü 
de nakzetmiştir. 

miıtir. Asım Yesari Beyin şehadetin 
den sonra iddia makamı mütaleasm1 
serdetmiş ve dava edilen tirkete de 
ayni §Bl"kı satılmış olduğu cihetle 
ortada suç olmadığmdan dava edilen 
§irketin beraetini istemiştir. 

Bundan sonra müdafaa vekilleri 
müdafaalannı yapmıılerdır. Muhake 
me karar tebliğ edilmek üzer<W>aşka 
bir güne bırakılmıştır. 

Üç ~ecmua aleyhine 

dava 

Müddeiumumilik kanunen 
muayyen olan nüshalan gön 
dermedikleri için "Yaşamak 
yolu., "Tidak,, "Tipos" mecmu 
aları aleyhine dava ikame etmİ§ 
tir. 

Kara Ali çetesi 

muhakemesi 

Bugün Kara Ali çetesi muha 
kemesine ağır ceza mahkeme 
sinde devam edilecektir, 

"Pst,, davası 
"Pst,, gazetesinde müsteb 

cen neşriyat yaptığından dola 
yı aleyhine dava ikame edilen 
Osman Hamit Beyin muhake
mesine dün ağır ceza mahkeme 
sinde hafı olarak devam edil 
miştir. 

Belediyede 

Ekmek 
Küfeleri 
içi çinko kaplı olacak 

Belediye ekmek ve francala 
lann küfeler içinde nakil sure
tile satılmasını men'e karar ver 
miştir. Bunun için daimi encü
men bir talimatname yapmış
tır. Bu talimatname yakında i
lan edilecek ve ilanından altı 
ay sonra tatbik edilecektir. 

Bu müddet zarfında küfele
rin içi çinko yaptırılmış olacak 
tır. 

Maarifte 

Ley :ı ecnebi 
Mektepler 

TaJebeden alınan 
ücretler 

tenzil edilecek 
Ecnebi ve ekalliyet mekteplerinin 

idaresine memur Maarif vekileti u
mumi miifettiıliği leyli ecnebi mek
teplerinde talebe ücretleri hakkında 
yapmakta olduğu tetkikatı ikmal ct
mi,tir. Bu mekteplerin leyli ücretle
ri, resmi Türk mekteplerinin 2 - 3 
misli olduğu anla§ılınıftır. 

Umumi müfettişlik talebe ücret
leri hakkında bir tarife yaparak tas
dik edecek ve mezkur mEktepler bu 
tarifeye göre, talebeden para alma
ğa icbar edileceklerdir. 

Bu tarife ıubat taksitinden İtİba· 
ren tatbik edilmeğe ~!anacaktır. 

Şimdiki ücretler, tarifede mühim 
miktarda tenzilata uğratrlmıı, bu
günkü bayat pabaldığı ve ikbaadi 
vaziyete göre maimi bir tekle irca e
dilmiıtir. 

Ankaradaki terbiyei 

bedeniye mektebi 
Taıarnıf dola)"lsile bu sene An

karada inıası hitam bulan yüksek 
terbiyei bedeniye mektebinin küıa
dı gelecek seneye kalmJıtır. 

On ilk mektep 

daha yapılacak 
Onümüzdeki baharda lıtanbul 

köylerinde yeni mimari tarzında ve 
pavyon şeklinde 10 ilk mektep bina-
11 inşa ettirilecektir. Bu binalar da
ha sıhhi ve daha ucuza mal olmakta 
dır. Badema bütün köy mektepleri 
bu tarzda İnfB ettirilecektir. 

Beyoğlunda yeni 

millet mektepleri 
Beyoğlu kazası dahilinde mevcut 

Millet Mektepleri kafi gelmediğin
den yeniden birçok dertlıaneler açtl
mıııbr. 

Tasarruf levha lan 
iş Bankası tasarruf hakkında vü

cude ııetirttiği tablo ve defterleri jlk 
mekteplere tevzi etıniıtir. Muallim
ler, tablolar üzerinde talebeye tasar
ruf hakkında malUnıat vereceklerdir. 

Beş yeni müfettiş 
Ecnebi ve ekalliyet mekteplerini 

teftiş için yeniden alınacak beı mü
fettişin muameleleri bu ay sonunda 
ikmal edilecektir. 

Teftiş kadroıu bu suretle geniı
letilmiı olacağından bu mekteplerin 
murakabaaı daha tümullu bir surette 
ifa olunacaktır. 

Müfettişler, diğer taraftan, tüı·k
çe hocalarının mesailerine dair her 
üç ayda bir rapor vereceklerdir. Ted 
risatta fazla muvaffak olan muallim 
ler takdir edilecek, icap edenlerin 
uhdelerindeki ders saatleri arbrd
ınalı: suretile taltif edileceklerdir. 

Rüsumatta 

Muamelat 
Düzeldi 
Yeni taJimahn fayda

ları görülüyor 

Gümrüklerde dün muamele 
eskisinden biraz farklı ve bira-ı: 
daha salaha yüz tutmuş olarak 
devam etmiıtir. Yeni talimatın 
tamamen tatbikı için kanunıı
evvelden evvel gelen mevaddııı 
tamamen çıkanlmaaı icap etti
ğinden bu hususun temini içı ıı 
muamelata büyük bir sür'at ve
rilmiftİS". Maliye müfettiş)e;ı 
muamelatın mevcut talimat h i
lafına cereyan etmemesi için, 
muameltı daimi ve aıkı bir kon 
trol altında tutmaktadırlar. 
Maamafih Maliye heyeti tefti· 
şiyeai bir çok pürüzlü işlere 
vaz'ıyet etmit bulunmaktadır. 

Yeni kontenjan listede bur 
mevaddm, bilhassa eczayı tıbbi 
ye ve speaiyalitelerin gelecek 
listelerde kontenjan haricine çı 
kanlmaaı haaebile buna göre 
tertibat alınmaktadır. 

Eczayı tıbbiye tacirleri hüldi 
metin ittihaz ettiği bu yeni ted
birden dolayı fevkalade mem
nun ve müeşekkir bulunmakta
dırlar. Bu sebeple eczayı tıbbi
ye fiatlerinde bir tenez:ı:ül gö· 
rülmeğe başlamıştır. 

Kadın 
Tayyareci 

Dün sabah Baldad'a 
hareket etti 

Evvelki gün Avusturyaya -
gitmek üzere §ehrimize gelen 
Alman tayyarecilerinden Mm. 
Nelli Beinborn dün sabah saat 
11,30 ta Yeşilköy tayyare mey 
danından Konya tarilı:ile Bağ
dada hareket etmittir. Mm. 
Nelli Y etilköyde tayyare cemi 
yeti ve tayyarecilerimiz tara
fından teşyi edilmiştir. Mm. 
Nelli ayrılırken latanbulu ziya 
retin~en çok memnun kaldığını 
söylemiştir. 

Heroin 
iptilası 
Miidtleiamumiliğe liste 

verilmiş değildir 

ar' Son günlerde taze balık ve ns
a.'nımru ihracatımız yeniden tezayü
yı t> başlamıştır. ihracat bilhassa Bul Kambiyo Borsası 

m kamyonla yapılacak olan bu hü 
yük geçit resiminin halk üze
rinde çok iyi tesir bırakacağı 
muhakkak addedilmektedir . 
Kamyonlarda muhtelif sanayi 
şubelerinin mamulatı buluna
caktır. 

Dün ağır ceza mahkemesinde 
nakzen rüyet edilen bu davada iddia 
makamı evvelce olduğu veçbile Mi
lat Beyin vazifesini suüstimalden 
değil, vazif~ini ihmalden tecziyesini 
İstemiştir. Muhakeme karar tefhim 
edilmek Üzere başka bir güne kalmış 
br. 

Bir plakta hakkı 
telif davası 

Beşiktaşta mektep 

Belediye daimi encümeni 
.Beşiktaş köy içinde 16 bin lira
ya yeni bir mektep binası alma 
ğa karar vermiştir. 

Tedrisatta muvaffak olaınıyanla
rın da peyderpey tasfiyesi cihetine 
gidilecektir. 

Fen bilgisi 
Orta mekteplerde bu sene tatbika 

başlanan fen bilgisi derslerine ait ki
tapların tab'ıDevlet Matbaan tarafın 
dan ikmal edilmiş ve kitaplar mek
teplere tevzi edilmiıtir. 

Dünkü rüfekamudan biri ya 
sak olmasına rağmen reçetesiz 
Heroin satan eczacılann bir lia 
tesi tanzim edııdığıni ve müd
deiumumiliğe verildiğini yazı

yordu. Müddeiumınniliğe he
nüz böyle bir liste gelmemiştir. 
Alakadarlar böyle bir muame
leden haberleri olmadıldannı en 
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' ,ıaristana olmaktadır. 

; , Fransa ithalat resmini 

j arhrıyor 
Fransa hükUıneti idbalit resmi

ni ve emsalini tezyit eden bir kanun 
projesini parli.mentoya vermiıtir. 

Çok ehemmiyet verilen bu proje 
bilhassa mevadclı iptidaiyeyi alaka
dar etmektedir. 

Yumurta ihracatımız 
tanzim ediJecek 

ihracat ofisi yumurta ihracatını 
tanzim için bir nizamname hazırla
maktadır. 

Nizamnamenin esaslan temamen 
hazırlanmıştır. 

Bu hususta fikir ve mütalealan 

lsterlln 698.50 Kuron JG,89,92 

Do1ar 0,47,75,00 Şlllng 4.02,87 

frank 12,06 Pezeta 5,70,1-4 

Liret 9,29,00 Ra>Şmıırk 2.00,00 

Frank B. 8,40,00 Zloti 

Drahmi 35,25,17 PencD S,59,71 

Frank 1. 2,42.98 Ley 78,77 

Le•a 64,75,00 Dinar 26,04.00 

Florin 1,16,69 Çenroneç 

Borsa { Altın 952 
h\ocldlye 51,00 

harici Banknot 242 

Esham ve Tahvılattn nevi 
lstilmw dahili 83.00 
Dilyuuu m uvabbtde as.7s 
hıramtyell Demfryollan 2,50 

Tasarruf haftasının vitrin 
müsabakası cumartesi günün
den itibaren başlıyacaktır. Ge
çen seıreki vitrin müsabakası
nın madalya ve takdirnameleri 
de ihzar edilmiştir. 

Tütün inhisarında 
bir istifa 

Aldığımız malumata göre, 
tütün inhisan mütahassıs kim
yakeri.M. Peran istifa etmiştir. 
M. Peran bundan bir ay evvel 
mezunen memleketine gitmiş
tir. M. Peranın istifasının sebe 
bi henüz maliim değildir. 

"Adalardan bir yargelir bizlere,. 
tarkısının plakla tabedilerek satılma 
sı yüzünden iki gramofon ve plak 
§irketi arasında garip bir dava tehad 
düs etmiıtir: 

Şarkrnm bestekarı olan Asnn 
Yesari Bey bu ,arkıyı plaklara imlfı 
ve satma hakkını plak fabrikaların
dan birisine salmlş, bilahare de te
lif hakkını diğer bir plak şirketine 
satını~bı'. Hakkı telifi alan ıirket 
evvelce imla hakkını alıp plakları .,.. 
tışa çıkarmış olan diğer tir ket aley
hine bir dava ikame etmi, ve hakkı 
telifi kendisine ait olan bir tarkryı 
plaga alıp sattığı için hakkında taki
bat yapılmasını istemiştir. Dün bu 
davaya birinci ceza mahkemesinde 
bakılım§, Asım Yesari Bey dinlen-

itfaiye levazımı 
1 tfaiye için alınacak al at lis 

tesi tesbit olunmaktadır. Bu 
levazım haziranda alınacakbr. 

Berlin sefirimiz dün 

akşam gitti 

Ankaradan avdetinde bir kaç 
gün tehrisnizde kalan Berlin 
büyük elçimiz Kemaleddin Sa
mi Pata dün alqamki ekspres
le Berline hareket etmiştir. 

1 Askeri Tebligat 

Askere davet 
Fatih Askerlik Şubeıi Riyasetin

den: 322 ili 324 doğumlu ve bunlu. 
la muameleye tabi orta ebliyetname
li Piyade, Levazım, Sanayii Harbiye 
ye ayrdmlı olanlar ve 322 ve 323 
doğumlu ve bunlarla muameleye ta
bi sunufu muhtelife orta ehliyetna
meli olan makıurelilerin 1/1/932 de 
hazırlık kıtalanna sevk edileceklerin 
den adreslerinin ve muameleleri ya
pılmak üzere 24, ve 25/12/931 larİ· 
binde ıubeye müracaatları lüzumu i
lan olunur. 

ıöy )emiş )erdir. 

Tarabya mitropolidi 

öldü 

Trabya metropolid~ Amvro· 
ıioa Efendi, 77 yaşında olduğu 
halde, dün vefat etmiıtir. Cena 
ze merasimi bugün on birde 

Trabyada yapılarak defnedile
cektir. 

yarı okumu§, hatta ümmi deli- teyi bulabilmit olmalannı mua kaye nevine ithale imkan yok- bırsızlıkla bekliyoruz; çünkü yazılması beni memnun ede- var: 1 - Bir kısım insanlar ah mesine aleyhtar olanlara hak 
kanlıları göstererek beni hak- haze ile söylüyor ve diyor ki: tur. Bunlar, arasında Iaaletta- hem bu mesele -yukarıda söy cekti. laktan bahsettikleri zaman bil- vermemek elden gelmiyor. 
sız çıkarmak istiyenler olur. "Umumi bir nazarla dünya yin bir bağ icat olunmuş lirik lediğim gibi- edebiyat müna- O piyesten bahsetmedim, hassa menfaatlerini dütünür- İsmail Galip, Jules Romainı 
Fakat dikkat edin, onları seven edebiyatlan kavranacak olursa parçalardır. kaşalanmn en esaslılanndan çünkü bütün hüsnü niyetime ler; 2 - Bir insan hazan aile in K.nock'unu da tercüme et
ler, eserlerinin sırf estetik gü- görülür kiı hayaller ve nükteler Cevat Bey bu makalesi ile, birid>r; hem de Cevat Bey me- rağmen methine imkan yoktu. şefkatini, daha mukaddes bildi miş; bu yazım çıktığı gün 
ze!liğindeo ziyade bir takım si hepsinde aranılan ve sevilen "Bizde klasikler var mıdır?,, su saisine ve fikirlerine en ziyade Bunu yazan adam ne demek, ği şeylere tercih eder; 3 - Ba- K.nock oynanmrş olacak. İyi pi 
yasi diyebileceğimiz endişelere unsurlardı.,. aline vadettiğ~ cevabı vermiş hürmet ettiğimiz alimlerimiz- ne göstermek istemi§? Here- zan kadın, kocasının iyiliği kar yestir; gidip görülmeğe değer. 
kapılıyorlar. Necip Fazıl'ı he- Sonra kendisi, Türk edebi- olmuyor; çünkü varacağı nok- dendir. ser için bunu sormak caiz de- şısında onu aldatbğma nadim Zaten ondan bahsedeceğim. 
ce vezniyle ve farisi terkipler yatının bariz vaaıflannı göııte- tayı evvelden tayin etmiş. Şu 2- Tiyatro ğildir; çünkü sırf eğlendirmek olur. Anlayamadığım nokta şu: ls 
kullanmadan yazdığı için beğe riyor: veya bu tairi klasik addediyor için yazılanlar vardır. Fakat bu ltte en ehemmiyetlileri hun- mail Galip biribirine, kıymet iti 
niyor, mesela onun şiiri ile Ö- " Bizim eski ebediyatunu ve kendisini bu hükme götüren Geçen hafta içinde bu say- öyle değil; bir §eyler demek is !ar; fakat bu kadar değil, bunla barile, bu kadar zıt eserleri na• 
mer Seyfettin'in nesrini bir tu- zı ayırt eden vasfın iki unsuru mülahazalan bile söylemeden falarda tiyatrodan da bahsede- tiyor. Amma ne? nn arasında bir takım da vod- 111 tercüme ediyor? Fransız ti· 
tuyorlar. Nazım Hikmet'i sırf vardır: biri müspet, diğeri men onların müşterek vasıflarını a- cektim; bunun için Darülbeda- Eczacı Veli Beyin kadın hu- vil mevzulan var. Hepsi müs· yatrosunun son on senelik pi· 
içtimai akideleri içinı müdafaa fi. Müspeti mazmun ve nükte- raştırıyor. Onlarda müşterek yi'e "Velinin oğlu,, nu seyre ausunda talii yok. tik kansı o- vedde halinde. yeslerinin en hapkuladelerin-

etml.yenler de •erL--t --ı·y- · d" ·ı vasıflar bulundugu" muhakkak; gitmi•tim. nu, dostlanndan bı"n" ı"le aidatı- den birini, Mazaud'nun "Darda • °"" ~ ~- nın sıra sıra, mısra mısra ızı • fra lımail Galip, bu piyesi ne eli 
tini nazımla yazmasında bulu- mıi• olması·, menfisi ise, muka fakat bu, onların klasik sayıl- Bu piyesi nsızçadan adap yor; ikinci ise daha ona vardığı melle,, ini (Onlardan biri) ter-• l ye intihap etmit? Benim gitti- K.n k' 
Yor ve onunla mesela Ercü- yese ile anla•ılır ki, •e'niyetsiz masma yeter mi? Yeterse ni- te · eden smail Galip, tiyat· zaman gebe! Birincisini, ablası cüme etti; o u tercüme el· • • ğim alqam aalon bomboştu. O d T • d 
ment Behzat veya 1lhami Be- ve şahsiyetsiz, daha doğru ta- çin yeter ve bunun, Cevat Be- ro alemimizin en kıymetli ~ nm ıırran ile boşuyor; ikincisini halde bu piyesleri kir için oy- ti; ha

1. 
i opaze a a bir§ey de-

kir arasında fark görmüyorlar. birle "gayrişeni,, ve "gayrişah- ym Arnold Bennett'ten aldığı damlarından vebenim sevdiğim boşaması için de ablası kendisi nadıldanm da söyleyemezler. miye ım. 
Bu da o •airleri anlamak d ··ı si,, neviııden saymak bilmem Fakat ondan da aşağı inme-• egı • tarif ile ne münasebeti vardır? arkadaşlarımdandır. Yeniden ne ısrar ediyor amma sonra bu O halde niçin? g·e, Verneuı"l'un·· pı"y-lerı"nı", bu 
diri doğru mu? Hamselerimizin ~g 

Ahmet Cevat Bey makale- hepsini okuduğumu iddia ede- Belki o sualin cevabım, Ce- tiyatro tenkidine ba§larken ilk İtin kendi kendine dokunacağı Fransız tiyatrosunun düt- "Velinin oğlu,, nu tercümeye 
l.k sinde münekkitlerinmin, eski cek değilim; fakat bildikleri- vat Beyin bundan sonraki ma- göreceğim piyesin onun bir ese nı da anlayınca kardetini bila- manlarmdan değilimı; bilakis. ne hakkı var? Ben bu Galip'i 
a· şairlerimizin bariz vaaıflarmı mi, bilhassa "Leyla ve Mec- kalelerinde buluruz. Her ne o- ri olmasına çok sevinmiştim. kis o kadını affe tqvik ediyor. Fakat bu gibi piyesleri görün- anlayamadım gitti! 
ıı_·c ararken sadece .ıruı.zmun ve nük nun,, ile "Hüsn ve Atk ,,ı, hiı- )ursa olsun, onlan, alaka ve sa llk tenkidimin alkışlamak için İç içe üç bet mevzu ce, fransızcadan tercüme edil· Nurullah ATA 
~~~~~___:_~~~;..._~~~~~~~~~~--=-_:._:.__:~_:__~~~~~~~ 
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MiLLiYET PERŞEMBE 10 KANUNUEVVEL 1931 

1 5ıhht bahisler 1 
Asrın umdesi cMiIIİyet• tir. 

Rümatizma ağrıları 
10 K.EVVEL 1931 

iDAREHANE - Ankara cadde
ti No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
lotanbul 

Telefon numaralan: 

24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylıiı 400 kurut 800 kurut 
6 " 750 " 1400 " 
2 " 1400 " 2700 " 

Bizden evvelkilerin na11l Ya.ıa
mıı olduklarını, toprak albndan çı
kardıldan teylerden anlamak isteyen 
kableltarihciler, onların geçirmiı ol
dukları hastalıkları da öğrenmek me 
rakına dütmüılerdir. Bu, kolay bir it 

Gelen evrak geri verilmez değildir. Çünkü onların ancak kemik 
.. . abat lO ku !eri kalmıttır. Bu muammayı çözmek 

Muddeti ııeçen nu ar . . rut için elde bulunan va11ta hastalıkların 
!~r. ~~t~ ve ~tbaaya ~t. ııler · 0 kemikler üzerinde bırakmıı olduk 
1çın mudiriY_et~ !"uracaat e~il~r. . . lan izlerdir. Bu izlerden anlaıılıyor 

Gazetemı.z ılinlarııı mes ulıyetim ki tarihin el atamadığı uzak a11rlar-
kabul etmez. da yaıamıı olan insanlar -yahut in 

sana benzer mahluklar- bizim bu 

Bugünkü hava 
Yeşilköy askeri rasat 

merkezinden aldığımız ma
Uimata nazaran bugün ha
va kısmen bulutlu olacak, 
rüzgar şimal istikametin
den esecektir. 

Dün tazyiki nesimi 768 
milimetrede durmuştur. 
Azami suhunet 10 santi
metreye çıkmıştır. 

Hasretin 
Gönlümde .... 

Bekliyoruz, bekliyoruz! .. 
Tayyare piyangoları elimizde 
ve hasreti gönlümüzde para 
bekliyoruz ... 

gÜn müzmin rümatizma dediğimiz 
hastalığa tutulmuılar. 

Şairin dediği gibi: 
Gelenler bep mecruh ııeçmiı bu 

ııüzerııehten meğer 
Naktı payi evvelin üıtünde dem

ler görmüıüz 
Bundan ıu netice çıkarılabilir: 

Rümatizma dünyanın en eıki haıta
lıklarındandır. 1 sanın doğuşundan 
yirmi bin sene evvel yer yüzünde rü 
matizma varmıt. lsa doğalı da, anba 
minha ilci bin ıeneyi buluyor, bu iki 
bin sene de katılırsa rümatizmanın 
tarihi yinni iki bin sene oluyor. Bu 
uzun müddet zarfında kim bilir ne 
kadar inıan bu hastalığın ıztırabmı 
çekmiı, ne kadar hekim bu hastalık 
la uğratmıtlır. 

Bu kadar ıztıraplanı,, bu kadar tet 
... •--·-••-••·•••••••-•·----·-•u.-.. 
riz. Bütün aşk maceraları, inti
harlar kıskançlık cinayetleri 
hep erkeklerin zaafından, ihti
yatsızlıklarından, akılsızlıkla -
rından ileri gelmiş hadiseler
dir ki; her defasında kadınları 
takviye eder. Onlar da: 

Dr. Rusçuklu HAKKI 

"Sabahleyin çiçekleri topladım; 
taze demeti kalbimin üstünde sıkış
tırdım, dikenler tenimi deldi. Ak
şam oldu, hepsi soldu; /§kin, bağ
l'Im h§la sızlıyor. Gece .. Artik gü
lüm yok; yalmz dikenlerin acısı 
kaldı. Derin ve sürekli ... ,. 

(Rabindrnaat Tağor) 

kiklere rağmen, insanlara mahsus 
hastalıklar bahsinin bu, henüz en ka 
ranlık ve en dağnık faılıdır. Bu itir.J 
her halde hekimliğin zaferine kay
dolunar..:ız, diyebilirsiniz. işin dıt yÜ 
zü Öyle ııörünürae de hakikat öyle 
değildir. Çünkü rümatizmaların her 
gün tekemmül eden bir tasnifine baş 
lanmış olduğu gibi hekimler bir çok 
rcmatizmalıları iyi etmekte ve bir 
çoklarının ıztıraplarmı hafiflebnek
tedirler. 

Dünyanın bazı taraflarında bu ka 
darla kanaat etmiyen, meseleyi daha 
ziyade aydmlabnak isteyen müdek
k:kler bir araya toplandılar, dernek
ler kurdular iyiden iyiye tetkike ko 
yuldular. Bunların çalıtmalarından 
pek büyük neticeler bekleniyor. 

• * * • 
Eskiler birçok hastalıkları rüma

tizma sanırlardL Onları ayırmak 
lilznndır. 

Evveli, rümatizmanın hi.t nev'i ki 
batlı batma bir hastalıktır. Son de
recede ağrılı bir hastalık, gençleri ya 
tağa çiviler; hazan bir parmağını, ba 
zan bütün bir uzvu kımıldatamaz.. 
~iımit ve gerilmiı mafsallar onları 
bağırtır. Bu, !.ütün vuzuhiyetile had 
bir hastalıktır. Her had hastalığın 
gösterdiği umumi bidDelerle refa
kat eder: Ateıler, başağrılan, terler, 
idrar ifrazatında bozukluklar ... Pato
loji ileminde bu bir şahıiyettir ki hiç 
tereddüt ebneden herkesi tanır.Ona 
kahramanca kartı gelen bir ilacımız 
vardır: Salisilat dö ıut .•. 

Ah. bu sinemalar 
MARIUS

Marcel Pagn.ol'un 

Bu sinemalar ıimdi bir de hafta
nın havadislerini vermeğe batladılar. 
Sanki oyun bozanlık için gazeteler 
yetişmiyonnuı ııibi, timdi bir de ıi
nemalar ite karııtı. 

Vakıa, dünya vukuatını ıanki kar 
tınızda cereyan ediyormuı gibi göz
le görmek, söylenenleri aynen i§İt
mek fena tey değil amma, Bunu bir 
de Simon' dan sormalı. 

Simon bir akşam kar111 ile yeme
ğini yedi. siğaraımı püfürdetirken 
karı11 dedi ki: 

- Kuzum Simon, sen iyi bir a· 
damsm. Biliyormuıun ıimdi ne ya
palım? 

Simon'nun keyfi pek yerinde oldu 
ğu için hemen cevap verdi : 

- Emret canım. 
- Seninle §imdi kalksak, sinema 

ya gitsek, biraz vakit geçirsek ne iyi 
olur. • 

- Emret dedik ya .. Gidelim .. 
Simon ıapkaımı batma geçirdi. 

······················································ 
ceği iıin baflangıcıdır. Mühim bir 
hastalık karş111nda bulunduğunu nn 
tadı. Lakin bunun daha mühimmi 
var: 

Hastalığın men'şei?.. Çünkü he
kimin daimi ve esaslı düsturunu ha
tırlamak lazımdır. Hastalık -müın 
kün olduğu surett<>- sebebini bulup 
izale etmekle tedavi olunur. Yahut 
-sebep üzerine tesir icra etmek san 
atın iktidarı fevkinde olursa- has
tanın ıztıraplarını hafifletmeğe ve ya 
pacağı fenalıkları tahdide çalı§ll". 
Bunlarn haricinde yapdacak ıeyler 
yaldızcılık ve kocakarı hekimliği O· 

lur. Demek, her teyden evvel yapı
lacak tey, sebebi araştırmaktır. 

• * * Sebepler sahasına girince bir çok 

-Franırzcadan

Sol koluna bastununu, sağ koluna da 
karıaım aldı ve sinemaya ııittiler. J 

ı..... ,ah esen 

D . K d E'l büyük 

enız ve a ın: muv~f:~ıyeti 
Pek yakında M E L E K sinemasında ~ 

Aman ne kalabalık! Karanlıkta 
kimsenin ayağına basmamak dikka
tile yol gösteren mabnazelin elekti
rik fenerinden azami istifadeye çalı§ 
tılar ve nihayet yan yana iki bot kol 
tuğa kuruldular. 

Sanki iki yeni aıık! Eski evlilerin 
sinemaya gidip yan yana iki koltu
ğa oturu§ları da hayli tuhaf oluyor. 

.. -~Jll!l9" Bu akşam A S R 1 Sinemada --
W1LLİAM HAİNES - JOAN CRAWFORD ve KARL DANE 

Kadın dedi ki: 
- Simon, yann yine İf için ıeya~ 

hat var ha!! 
_ Ne yapayun karıcığım, evvela j 

İ§, ıonra zevk! 
- Ben üç gün sensiz kalacağım. 
- Ya ben! Ya ben! 
iki el biribirini tuttu ve tıpkı yeni 

aşıklar gibi iki el biribirini sıktı. 
Sessiz muhabbet! 
. Beyaz perdede haftanın vukuatı 
gösteriliyor. iri yazılar: 

DIJON 

Bu hafta oburlar bayramını 
te.ç' it etti 

Dijon, herkes bilir ki, F ranaa' da 
bir şehirdir ve bu ıehir yemeklerinin 
tenevvüü ve nefaseti ile A vrupada 
şöhretıiardır. Oburluk haftasında Di 
jon'un bütün lokantaları, ıehrin töh 
retini dübala edecek bir gayret gös
terirler. Maamafib oraıı bize lizım ·ı' 
değili 

Dijon bir tehir olduğuna göre, 
M. Simon g.ibi seyyar bir komiıyon
cu bu şehire neden gelmesin? Neden 
mallarını taliplere arzetmeıin? 

Şimdi beyaz perdede Dijon'nu 
ıeyrediyoruz. Evvela tren istasyon- : 
da duruyor. Dünyamn dört bucağm 
dan ııelmiı inaanlan botaltıyor. 

Birdenbire Madam Simon'da hir 
hayret sayhası! 

- Ah! Bana bak Simon, bu adam 
sana ne kadar benziyor. 

Fakat bu Simon'a benziyen ada

tarafından bi-r sureti fevkalidede temsil edilen 

BOKSÖRLER KIRALI 
emsalsiz film başlıyor. Aşk ve gülünçlü sahneledle boks müsaraala , 
cidden şayam temaşadır. Biribirinden atıeşli olan bu üç aktör, temaş 
kiranı da ateşleyerek filmin bütün mevzu, tablo ve sahnelerini başta 

sonuna kadar bir saikai merak ile takip ettiriyor. 
Perde aralarında kahkaha, İspanyol rnugannisi URİBARİ ve 

eksantrik canbazlar JESY ve HA VEL. 

Melek ve Elhamra 
sinemalarında ilk Türkçe sözlü ve şarkılı 

Istanbul Sokaklarında 
muazzam filmin iraesin.i layik olduğu parlak ve emsalsiz muavaffa

kiyetlerle bir kaç gün daha temdit etınişlerdir. 

ARTiSTİK 
sinemasında iraesine başlanan 
MADELEİNE RENAUD ve 
MİCHEL SİMON'un temsili 

ALTIN KALP 
6Özlü ve şarkılı film. 

Herkes tarafından mükerrereıı 

görülmesi lazımgelen aile ha
yatına dair bir dramdır. 

Muvaffakıyetlerin 

muvaffakiyeti 

DUi. NİŞANLI 
eBz.lü ve şarkılı filin bir kaç 

gün daha 
O P ER A'da 

gösterilecektir. 
Heyeti temsiliyesi başında : 

MARTHA EGGERTH
GEORG ALEXANDER ve 

FRİTZ KAMPERS 
Bekliyoruz ... Mallann ucuz

lamasını, havalann ısınmasını, 
Gazi köprüsünün, stadyumun, 
yolların, yapılmasını, hayatın 
ucuzlamasını, bizde sinema san 
atinin terakkisini, idhalit liste
sini, aşk mektuplannı bekliyo
ruz .. 

- Vay biz ne.dehşetli şeyler 
mi§iz!.. derler .. Lakin bir kere 
onları kendi hallerine yalnız 
bıraktınız mı? Biribirlerine gi
rerler ... Ben oldum olalı bizde 
Kadınlar Birliğinin tam bir a
henk dahilinde yürüdüğünü 
gÖl"medim ..• Bu müşahede yal
nız bize ait değildir •• Dünyada, 
kadınlar, kadınlarla geçinemez 
ler •. Ve galiba onun içindir ki 
erkeklerle evlenirler! 

Had rümatizma faılındaki ışık ve 
aydınlık müzmin rümatizmada · söy 
liyeceklerimizle bariz bir tezat tet
kil eder. Beriki alaca karanlık için
dedir. Bu zeminde el ile yoklıyarak 
yürüyoruz. Yolumuzu solgun ıtıklar 
aydınlatıyor. O halde ki bir doktor, 
Dr. Sırede demittir ki: Laenek 
göğüs hıutalıklanm biribirinden ayı 
nncıya kadar o haıtalıklar ne kadar 
biribirlerine karılmıt bulunurdılar111 
bugün müzmin rümatizmalar da o 
haldedirler. Ne kadar müzmin hasta 
lıklara rümatizma deyip geçi verirler 
Kiminin etleri ağrır, kiminin mafsal
lar, §İşmiştir. Kiminin sinir ağrdarı 
tutar. Bunların hepsini birden rüma 
tizmaya atfettiklerini çok defa görür 
sünüz. Biribirlerine biçte benzemi
yen bu arızalan bir ünvan altında 
toplamak manasızdır. 

unsurları araştırmak mecburiyetin
de kalırız. Evvela, her hıutalıkta ite 
karııan soğuk karşımıza çıkar. Bu
rada bilhassa nemli soğuk müttehim 
mevkiindedir. lnk8.r olunamaz ki 
müzmin rümatizma ç""kenlerin çoğu 
hastalığın sebebi nemli soğuka atfe· 
decek bir vaziyette bulunmuılardır. 
Şu da var ki birçok insanlar da ayni 
vaziyette, ayni şartlar altında bulun
muılardır da hastalıklara tutulma
mıtlardır; tutulmayacaklardır da ... 
Buna sevinmeliyiz. Oyle olmasaydı 
rümatizmalıların yekunu neleri bu
lurdu. Zamanımızın hekimliği soğu 
ğu hastalığı kolaylaıtıran bir sebep 
yerine koymuştur. O, asıl sebebin, 
hakiki sebebin p19!indedir. Bu ıebep 
ler de iki zümrey ayrılır ve her iki. 
si de ehemmiyet itİbarile birinci sıra
da gelir: lntanlar ve zehirlenmeler. 
başka türlü söylenek: Mikroplar ve 
zehirler. 

Hakikaten ne de benziyor. Ayni 
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ıapka, aynı kostüm, aynı valiz .. 

mı istasyonda bir kadın bekliyor ve "ll•••ı. Hoş şarkılar dinlemek, güzel danslar görmek 4•••ııi bu benziyen adam trenden inince, 1 ! 
bekleyen kadınla öyle bir sarmaş 1 ve ayni zamanda mevsimin en güzel operetini seyretmek isterseniz: 

Her sabah görüyorum; çapa 
rıcılar, alamanacdar balık bek
liyorlar •• Herkes bir tey bekli
vor, hepimiz bir tey bekliyo
ruz •• Bu beklenen teyler,bekle
yenlere göre değişir, fakat bun 
arın hepsinin ağzından ~kle
iiklerine hitaben: 
'Hasretin gönlümde, lakin 

kim bilir sen nerdesin?.,, 
ledilderini ititiyorum ... 

Kad?nlar birliği 
ne oluyor? 

Galiba Kadınlar Birliği Ne
:ihe Muhiddin Hanımın ahına 
ığradı •.• Zaten doğrusunu söy
emeliyiz ki; Kadınlar Birliği 
•ahi bir teşebbüstür ... Kadınlar 
ıirleşip te ne olacak?.. Ne lü
umu var .. Yoksa pek zayıftır
ar da hep bir araya gelip kuv
·etlenecekler mi? .• Bakınız biz 
rkekler böyle şeyler yapıyor 
nuyuz? .. Erkekler birliği diye 
ir şey var mı?.. Madem ki; 
ıüsavat iddia ediyorlar, neden 
yrıhp birlik yapıyorlar.. Sir
k ancak san'at sahiplerinin 
ıüşterek haklarını ve menfaat 
~rini müdafaa için kurdukları 
ıüesseselerdir. Bunun kadın
kla alakası var mı? .• Zaten ka 
ınları kuvvetlendiren, kuvvet-

gibi gösteren biz erkekleriz. 
lnlara itibar kıymeti biz veri-

Silah yoklaması 
Ne olur, şu mübarek yokla

mayı arasıra yapsalar da (de
likli demir) den cesaret alıp ka 
badayılık taslayn kuru sıkı ba
bayiğitlerin çanlarına ot tıkan
sa! .. 

Ben bizde iki şeyin aleyhin
deyim .. Amma, inadına aleyhin 
deyim!.. Rakı sarhotluğu, bet 
mestliğin ve silah taşımanın! •• 
Zaten rakı adamı sarhoş et
mez, kepaze eder, çamur eder .. 
Hani bektaşiye sormuşlar: 

- Canım, neden yıkanmaz
sm ? .. 

- Aslımız topraktır, pek su 
ile oynamağa gelmez.. Çamur 
oluruz.. demiş .. Onun gibi bizi 
de su değil rakı çamur ediyor. 

Polis geçen gün Sirkecide 
yaptığı silah yoklamasını mey 
hanelerde araaıra tekrar etse, 
alimallah silahhaneler dolusu 
tabanca, kama ve sustalı çıka
rır .. Bundan hem asayiş istifa
de eder, hem de biz rahat ede
riz, hem silahşorlar rahat du
rurlar., 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 103 

BAŞI DÖNÜKLER! 
lbrahim NECMi 

Diye boğazını yırtarcasına 
aykırdı. 

Bütün kadınlar birden hay 
ırdılar. 

Bedri Suat Ahmet Nebile 
~ğru ilerledi: 

- Sarhoşsan git yat, terbi 
'sizsen insan meclisinde iıin 
~? 

Ahmet Nebil bu herifin mü 
thalesinden büsbütün çıldır-

- Bu reziller meclisine ben 
i gelmek istedim? 

- Terbiyesizliğin lüzumu 
>k! 

- Terbiyesiz sensin! 
İki adam, hemen tokat to

cla gelmek üzereydiler. Ne
.hat bayılacak haldeydi. 
~eyda Kamil, Kemal Reha, 

evzat Süreyya, Ahmet Nebil 
Bedri Süadi güç zeptedebili 
rlardı. 

Semiha Nazmi Hanım kalk 
tı. 

- Bedri Bey, rica ederim, 
yerinize oturunuz. 

Bedri Süat, birden bire bu 
sesin tatlı hakimliğine boyun 
eğdi. 

- Nebil Be·y, rica ederim, 
bir dakika. Nebahat Hanım 
fenalaştı. Biraz iyileşince he
men götürürsünüz. 

Ahmet Nebile: 
- Nebahat Hanım fenalat 

tı! 
Sözü bir sihir gibi tesir et-

ti. 
Nebahat, insan kudreti fev 

kinde bir gayretle, helecanına 
hakim olmağa çalıştı: 

- Bir şeyim yok. Gidebili 
rim. 

Semiha Nazmi Hanım, tat 
lı eli gözlerile emniyet ver
mek istercesine ~ene kıza bak 

Patolojik hakikatlere vakıf olmı
yanlann bir ünvan tahtında kelime 
yanlışlıkları yapmaları tabiidir; ba
zan hekimler de böyle yanlıthklara 
düterler. Oy le zamanlar oldu ki bu 
gün bizim batka ımıflara ayırdığımız 
teyleri hep müzmin rümatizma baıh 
ğı altında toplamıtlardı. Sidanham 
ve Külen nekriıi; Şarko müzmin ıi
nir hastalıklarındaki mafsal arızala
rını müzmin rümatizmadan ayırdılar. 
Bunları ayırdıktan sonra bile mü~
min rümatizmayı taril etmek, tanı
mak kolay birşey değildir. Bir isim 
altında birl"1tirilen bu muhtelif arı
zaların-- satbi olmakla beraber-a
ralarında müşterek vasıflan vardır.. 
Bazı noktalar mümeyyiz ve hususi 
bir mahiyet alır: Ağrılara, mesap 
olan uzvun hareket edememesi, is
keletin buzulntası, hareket sistemi
ne mahsus uzuvların, hazan etlerin, 
etleri saran zarfların, et uclarının ve 
hatta sinirlerin müteesir olmaıı gibi 
mütterek alametleri vardır. 

Hemen hemen sabit olan alamet
lerden bir danesi de haıtalığın gidişi 
di.r. Yavaı yavaş gider, senelerle •Ü
rer. Bir müddet ıiner ve söner. Son
ra birdenbire parlar; her parlayıiın 
da b!r iz bırakır. Daimi müptelisı ma 
Jul olarak kalır. 

Bütün bunlara rağmen haıtalık 
sahneıi müphem kalmaktan kurtula 
maz. Farzedelim, hekim müzmin rü
matizmayı tetbis etti. Vazifesi bu
nunla bitmiş olmaz. Bu, onun göre~ 

tı. 

- Bir dakika. Hele şu su
yu için. 

Bir bardak soğuk su, genç 
kızın boğazını biraz açtı. 

- Şu eteri de azıcık kokla
yın! 

Sert eter kokosu Nebahate 
bir uyuşukluk verir gibi oldu. 

- Hadi şimdi, Nebil Beyle 
birlikte gidin. 

Ahmet Nebil, titriye titriye, 
Nebahati koluna aldı. Kimseye 
selim vermeden kapıya doğru 
yürüdü. Çıkarken yalnız Semi
ha Nazmi Hanrma yavaşça: 

- Teşekkür ederim. 
Dedi. 
. . . . . . . . . . . . 
Kapının önünde otomobile 

atlamışlardı. Delikanlı, boğuk 
bir sesle : 

- Sultanselime ! 
Diyebilmişti. Otomobil ha

reket edince, iki gencin ikisin
de de sessiz bir ağlama başla
dı. Hayatlarının en güzel günü 
saadetlerinin başlangıcı saydık 
ları bugünün içlerine doldurdu 
ğu zehir, göz yaşı halinde göz
lerinden dökülüyordu 

intan? .. Lilcin, hangisi? Gripten 
kızıldan, kut palazından, belaoğuklu 
ğundan, veremden, firengiden ve da
ha başkalarmdan rümatizmalar olu
yor. Bazan da hiç ebemmiyet veril
meyen mevzii ve cüz'i bir entandan 
mesli bir boğaz iltihabından bir dit 
entanmdan rümatizma olabileceğini 
kabul edenler var .. Bir takını rüma
tizmalarda amibiyozi, sıbna teıem
mümünü takip ediyorlar. Her halde 
bunların hepsinin ayni tarzda tedavi 
olunabileceği akla getirilemez. 

Zehirlenmeler? Bunların tesiı·in
de tüphe ve tereddüt yok. Lakin bu 
bahiste de, tıpla entalarda olduğu 
gibi, bir çok zehirJer ve zehirlenme.. 
\er karşmnda bulunuruz. Kurıun, 
arsinik, alkol gibi mafsallarda arıza
lar yapan zehirlerin ve bunlarla ze
hirlenmelerin yanı ba§ında bizzat içi 
mizde peyda olan zehirleri saymak 
lazımdır. Bu itibarla bir hazım rüma 
tizması, bir safra rümatizması, men' -
feİ bubreklerde olan bir rümatizma 
vardır. Hekimlik alemini bu günler
de pek ziyade meşgul eden İç bezle
rinin ifrazatının artması ve eksilme 
si ile bedenimizdeki ihtilatın terkip
lerinde hasıl olan bozukluktan dola
yı da bir nevi mahal rahat11zlıkları 
peyda olmaktadır. Buhran yaıların
da kadınlara anz olan bir nevi rÜnla
tizma bu kabildendir. 

Dr. Ruscuklu Hakkı 

Şoföre duyurmamak için 
hıçkırıklarını zorla yutuyorlar
dı. 

Nebahatin uzunca beyaz yü 
zü sapsarı kesilmişti. lri ela 
gözlerinin etrafına. bir siyah 
halka oturmuştu. Bütün vücu
dü titriyordu. Boynunun da
marları şişmişti. Hıçkırıklarını 
yuttukça gözünden sel gibi yaş 
dökülüyordu. 

Ahmet Nebilin geniş omuz
ları sarsılıyor, esmer pembe 
yüzü bir toprak rengi gösteri
yordu. 

İkisinin boğazına sank~ iri 
birer lokma oturmuştu. 

Hiç ses çıkarmadan, sarsı
la sasrsıla, ağlıyorlardı. 

Fatih tramvay durağına yak 
laşırlarken, Ahmet Nebil fev
kalade bir gayretle kendini 
topladı. Sırstklam olan mendi
lile yaşlarını kurutmağa çalı
şarak eğildi. Şoföre gideceği 
yolu gösterdi. 

Sonra Nebahate döndü: 
- Affedersiniz, Nebahat 

Hanım. Bu bana Allahın bir 
cezası oldu. Size layık olmadı
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dolaş oluyor ki.. Kol kola giriyorlar, Bugün 
kalabalığın içinde kayboluyorlar. A L E M D A R Sı'nenıasına Madam Simon'un içine bir vesve 
ıe düıüyor: 

- Ne rezalet bu! Ne kepazelik I gidiniz LtLlAN HARVEY ve HENRY GARA T 
bu! ı tarafından bir sureti fevkaladede temsil edilen : 

Fakat hi.in ıincmanm rezaletten 
ve kepazelikten haberi var mı? Be
yaz perdede yine iri yazdar: 

OTELE MUVASALAT 
Ootomobiller otelin önünde du

ruyor. Yolculardan İnen İnene! Bir 
otomobilden yanında kadın biri da
ha iniyor. Yüzü ıeyircilere karıı! Bu 
sefer kostüme ve valize mana ver
mek imkanı yok. Simonun ta kendi
si! Kapıcı da öyle bir aıina tebeı
ıümle selamlıyor ki.. 

Artık Madam Simon kendiıini 
tutamadı. Ağzından anlaşılmayan 
kelimeler dökülmeğe batladı ve ko
caımr ceketinin ucundan tutarak, se 
yircilerin ayaklannı çiineye çiine
~·e dıtarıya çıktı. Çıktı değil, çıktı
lar. 

- Sen bir İf için Dijona gittin 
değil mi? Uç gün orada iı için kal
dın ha! Bu senin İf için Dijona aeya 
hatin kaçıncıdır habis herif? 

-Allah aıkına bağırma, elaleme 
rezil oluyoruz. Görmüyor muıullt 
herkes bize bakıyor . 

- Bakarlarıa ne olurınut? Boşa 
beni be adam, sen namussuzun biri .. 
ıin. 

- Karı, ağzından çıkanı kulağın 
duymuyor. Eve gidelim, sana hepsi 
ni anlatacağım. 

Bu hikayenin mabaidini yazmak 
malumu ilan etmek demek olur. Çün 
k;j herkes bilir ki, bu nevi hadiseler 
de koca, sevgili karısına bir manto, 
iki ıapda, iki iskarpin ve bir de §Öyle 
mutena bir hediye aldı mı idi, orta
lık •Üt limandır. 

ğımı düşünememiştim. Bu a
lemlere girmiş, bu kadınlarla 
tanışmış bir insan sizin gibi 
bir meleğe göz bile kaldırama
mahdır. 

Nebahat göz yaşları içinde, 
cevap vermek ister gibi davran 
dı. 

Ahmet Nebil söz söyleme
sine meydan bırakmadı: 

- Hayır, bir şey söyleme
yin. Biliyorum. Nefret ettiniz 
benden ... Hakkınız da var. Fa
kat yüzüme söylemeyin bunu •• 
Zaten cezamı çektim. 

Derin, hırıltı gibi bir nefea 
aldı. 

- Evet. Cezamı çektim. 
Affedersiniz. Bir daha yüzümü 
görmiyeceksiniz. 

Otomobil bozuk taşlar üze
rinde sarsıla sarsıla gidiyordu. 

Nebahat, bayılacak gibi ol
muştu. Çeneleri sım sıkı kilit
lenmiş, gözleri kan çanağına 
dönmüştü. 

Ahmet Nebil, acı acı hıç
kırdı: 

- Sizi evinize bırakacağım. 
Bir daha yüzümü görmiyecek-

P E .. ' renses... mrınız ... 
filminin Fransızça kopyesi gösterilecektir. 
İlaveten: Paramount Sözlü Junnal ve sesli varyetıeler. 

Gündüz 2.30 S tıe, gece 9,30 ta. 

1 MARY GLORY 1 _.. .._ 
ALBERT PREJEAN 
Aşk Maceraları 

filminde 

Dünya Şüunu 1 -Matmazel Nitoudıe'un pek 
yakında sevimli mülazım 

Champlatreux ile cvlenece 
gini İhbar etmekle çok bahti
yarız. 

Karilerimizin ,pek yakında 

Artistik ve Oıpera sinema.Iarm
da i<:ra edilecek izdivaç mera
siminde hazır bulunma.tarı rica 
olunur. 

Dr. HORHORUNl 
Zöhreviye ve bevliye tıedaviha

nesi: Sabahdan akşama kadar. Bey
oğlu Tarlabaşı, Taksim Zambak Sok. 
No. 41. 

ı 
İyi ve cesur bir adam olan Leg. 

rand, sevğilisi menfaatine kendi
sinden para çeken bir fahişeye a 
~ık owr. Bir gün bunlara berabe~ 

tesadüf eder ve kadını öldürür. 
işte muazzam bir Fransızça sözlü 

eser olan 

Dişi Köpek 
filminin muhtasar mevzuu budur. 

Pek yakında 

Majik Sinemasında 

GA YRl MÜBADİLLER 
CEMİYETİNDEN: Kanunevve· 

lin 24 üncü Perşembe günü Gayri 

Mübadillerin, nizamnamesine tevfi

kan, altı aylık kongrası akdedi

leceğinden mukayyet azanın yevmi 

mezkiirda saat ondörtte Halk Evin

de (Sabık Türk Ocağı) konferam 

salonuna. teşrifleri rica olunur. 

• • · · · · • • • • • • ı da düşüklük vardı. Elindek 
Bir kaç dadika sonra, oto- kalem, parmaklarına ağır geli

mobilden inen Nebahat, ölü yor gibiydi. iki kelimeyi bir a
gibi sapsarı, sallanarak evine raya getirerek yazmak için al
girdi. Annesinin kollan arasın- mm kırıştıra kırıştıra beynini 
da bayıldı... zorlamağa mecbur oluyordu. 

Otomobile: • Boğuk, hafif, bitkin bir ses-
- Dön! le cevap verdi: 
Emrin• veren Ahmet Nebil, - Hiç! Ne haber? 

giderken katılrrcasma hıçkıra- - Nasıl hiç? Sen hasta mı-
rak ağlıyordu.... sın kuzum? 

- 19 - Ahmet Nebil, yorgun yor-
SARSILMALAR ve Yl- gun omuzlarını kaldırdı: 

KILMALAR - Evet. Keyfim yok. Gece 
Refik Cemal, sert bir rüz- de uyuyamadım. 

gar gibi, odaya girdi. Masa ba - Keşke bugün işe gelme. 
şmda, kalem elinde, mahzun aeydin yahu! 
mahzun düşünen Ahmet Nebil - Evde can 
başmı kaldırdı. patladım. Ne ise 

- A! Ne oldun? bırak. Ne haber ? 

sıkıntısından 
timdi beni 

Refik Cemalin böyle aor- - Habehler fena, kardeşim. 
makta hakkı vardı: Bir gece - Ne gibi? 
içinde Ahmet Nebil, bambaşka - Yazıcı zade ticarethanesi 
bir adam olmuştu. Hafif es- bugün iflas ediyor. 
mer, pembe yüzüne bir sarılık - Öyle mi? 
çökmüştü. Şakakları fırlamıı, Refik Cemal taaccüple bak-
kara gözlerinin etrafına bir ai- tı: O, bu haberin bornba gibi 
yah halka çevrilmiş, bumu in- pathyacağını, duyanı yerinden 
celmiş, dudakları solınu•tu. A- fırlatacağını zannediyordu. Ah 
teş saçan bakışlarında sönük- met Nebilin kayıtsız kayıtsız: 
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Balkan 4X 100 şampiyonu Türk takımı: Hakkı, Enver, Semih, Mehmet ATI 

Balkanların en çabuk 
koşucularına sahibiz! 
Atletizm federasyonu antrenörü 

bu mesele için ne diyor? 
Son Atina seyahatimizin 

muvaffakıyet veya ademi mu
vaffakıyeti etrafındaki müna
kaşalar arasında Türk takımı· 

1 
nın 4X100 bayrak yarışında 
43 4/ 10 ile galip geldiği tama 
mile unutuldu ve nazarı dikka 
ti celbetmedi. 

Ben Türk takımının bu mu 
vaffakıyeti üzerine Alman'ya
dan tebrik mektuplan aldım. 
Almanlar Atina stadının dar 
dönüşlü pistini tanırlar. Ve 
Atina stadında koşmuş olan 
birçok milletlerden hiç birinin 
şimdiye kadar bu dereceye va 
ramamış olduklarını da bilir
ler. 

Belli başlı r•kiplerimiz o
lan Yunanlılar bu haziranda 
lsviçredeki muvaffakıyetli se 

• yahatleri esnasında 4X100 
bayrak yarışım 42, 9/10 ile ka 
zanmışlar ve teşrinievvel başın 
da yapılan Balkan oyunların
da da bizim takımımız işte bu 
Yunan bayrak takımını 4 - 5 
metre farkla mağlup etmişti. 

Binaenaleyh, Türk takımı
nın Colombes, Amsterdam ve
ya Berlin ıtadları gibi i.yi bir 
pist üzerinde 4X100 bayrak 
yarışını 42 saniye kadar bir 
zamanda kazanma11 ihtimali 
kuvvetlidir. 

Bu ıene Avrupada hiç bir 
millet bu yarışı 42 den aşağı 
da koşamamışbr. 

inkar edilemez ki Türkiye 
en ·kısa bir zamanda en büyük 
inkılap geçirmiş yegne millet
tir. 

T ürki,yenin bilfarz ikti
sadiyat ve hars sahasında ta
hakkuk ettirdiği inkılabın bi
dayetinde malik olduğu maddi 
vasıtalar hemen hemen hiç me 
sabesinde idi. Bununla bera
ber hadisat gösterdi ki; Türk
ler hayatın bütün safa'hatında 
diğer milletlerin 30 - 35 se
nede varacakları dereceye va
sıl oldular. 

Eğer Türkiyenin umumi in 
kılap ve terakki cereyanı na
ıarı itibara alınırsa spor işle-

r 

Her Aleksi Abraham 
rinin büyük müşkülatla mu
hat olduğu görülür. Çünkü 
sporun makinesi stadyomdur. 
Malzemesi spor aletleridir ve 
sporun fenni ve uzvi amilleri 
de mekteplerde kulüplerde ve 
cemiyetlerdeki muallimlerdir. 

Bunlar her spor inkılabı
nın zaruretleridir. Şimdiye ka 
dar bizde spor sahası yoktu. 
Alat ve edevat yoktu ve mual 
lim yoktu. Bu şerait altında 
Türk sporunu bir sistem altın 
da tesis etmek mümkün değil 
di. 

Bununla beraber Türk takı 
mı 4X100 bayrak koşusu,nda 
Atina stadında beynelmilel 
derece ihraz etmeğe ve Türki
yenin Balkanların en çabuk 
koşucularına malik olduğunu 
göstermeğe muvaffak olmuş
tur. 

Yunan matbuatı bizim bu 
muvaffakıyetimizi 1931 Bal
kan oyunlarının en mühim 
hadisesi olarak göstermekte
dirler. 

Atltizm antrenörü 
Aleksi Abraham 

-

1 Gene o Mesele 1 

Mıntaka da aynı 
hataya düştü 

Bir müddet evvel F enrebah
çe klubüne mensup ve yazın 
yapılan deniz müsabakalarında 
mezkUr klübün murahhası bu
lunan Kemal Bey hakkında 
Denizcilik bey' etinin verdiği 
müebbet boykottan bahsedil
mit ve bunun tamamile yan
lıt olduğunu, mevzuu bahis 
yazJYI tekrar neşretmek sure· 
tile kaydetmiştik. 

Bugün teessüfle 'haber alı
yoruz ki, T. 1. C. l. İstanbul 
mmtakası da aynı hataya -
biraz daha munsifane hareket 
ederek - düşmüştür. 

Kendisile temas ettiğimiz 
mıntab katibi umumisi Nec
mi Bey: 
-Mıntakanın son içtimaında 

bu mesele mevzuu bahsolmuş
tur. Denizcilik hey' etinin bize 
tevdi etmiş olduğu müebbet 
boykot kararı Türkspor mec
muasında ve Milliyet gazete
sindeki Kemal Beyin n~riyatı 
üzerine bu karann verildiği 
tasrih edilmiş.ti. 

Halbuki Türkspor mecmru
ası kendi sayfalarında çıkan 
yazıların Kemal Bey tarafın
danyazılmadığını ve bizzat mec 
muanın sahibi tarafından ya
zıldığını neşrett~. Bunun üzeri
ne neşriyat Kemal Beyin üze
rinde tezahür etmedi ve bu me
sele kapanmış oldu. 

Milliyet gazetesindeki ya
zı biraz tecavüz mahiyetinde 
görüldüğü için Boykot kararı 
müebbetten 2 seneye tenzil e
dildi.,, 

iyi amma muhterem İstan
bul mıntakası işte burada ha
taya düşüyor. Çünkü Milliyet 
te çıkan yazıyı Kemal Bey 
yazmamıştır, saniyen Kemal 
Beyin verdiği beyanatta Deniz, 
cilik hey' etini' teşkil eden aza
ların şahsına hiç bir hücumu 
yoktur. Salisen mıntaka ni
zamn.mesinin hangi maddesi
ne istinaden karar veriyor. 

Biz nizamnameyi karıştır-

, Kemal Beg 

dık böyle bir madde bulama
dık. Her halde o madde de ka
naati vicdaniyeye İstinat • edi
yor galiba! 

Sonra mıntaka olsun Deniz
cilik hey' eti olsun bu kararla
rile sporda tethiş siyaseti takip 
ediyorlar ve İcraatlarına hiç 
kimsenin itiraz etmesine taham 
mül edemiyorlar. 

Yalnız şurasını göz ö
nünde bulundurmak lazımdır 
ki spor zevk işidir. Çünkü biz 
profesyonel değil, amatörüz 
ve mıntaka da Denizcilik hey' -
eti de amatör bir camianın hey' 
etleri.dir. Tevali eden ve ede-

1 cek olan bu nevi haı·eketler 

1 
memlekette sporu öldürecektir 
ve bir gün gelecek ki bu teşek

. küller karşılarında müsabaka-ıt ' !arma İştirak edecek olan spor 
cu bulamayacaklar ve yarışları 
nı kendi kendileı·ine tertip ede
cekler. 

Olimpiyat spor mecnJuasr Pazar Jiki isınile bir turnuva tertip etti. 
!Ik maç Peta kulübü ve !ta/yanlar arasında yapıldı. Resmimiz bu 

nıa tan bir an österi or. 

Netice itibarile kaybeden 
mıntaka veya Denizcilik hey' -
eti olmayacak zavallı Türk 
sporu ve sporcuları olacaktır. 

Ceza, hele boykot cezası o 
kimseyi veya teşekkülü spor-

11 dan atmak demektir. Atıla atı
la elde kim kalacaktır? .. 

Onun için biz bu işlerle meş
gul olmaktansa Türk sporcu
luğuna hizmeti dokunacak baş 
ka işler yapalım da onun la
yık olduğu mevkie yükselte
lim; yoksa büyle haksız karar-

1 - Turnuva oynaıurken 
2 - Galatasarayrn (Cahit) takımı 
3 - Galatasarayrn (hci) takımı 
4 - Feyziye mektebi takımı 

5 - Geçen seneki tev:ıii mlJkllat 
ve kupa alanlar 

6 - Orient takımı 
7 - Bu 'turnuvayı organize eden 

-Y. M. C. A. Jimnastik müdü- 10 - Petit Golova Takımı 
llhami Bey. 11 - Y. M. C. A. Orta takımı 

8 - Şişli Tarakki takanı 12 - Y. M. C. A. Jca'ilJclar takımı 
9 - Turnuvadan başka bir an. 

Voleybol Turnuvası Oynanıyor.~ 
-------------~·4-~-----------

Bu sene memlekette görülmemiş bir tarzda kulüplerde voleyboJ 
merakı var, 25 kulüp turnuvaya girdi, bu haftanın maçları .. 

Bu sene Pera Y. M. C. A. ı kiin mişdiye kadar gördüğü- ı olduğunu yazıyoruz: ı Küçükler 
sı kendi jimnastikhanesinde müz hiç bir voleybol turnuva- 4 - 12 - 931 tarihinde yapı- 14,30 Orient F eyziye " 
bi .. voleybol turnuvası tertip smda yoktu. Bu mevzu etra- lan oyunlar : 15 İstiklal B. S. K. büyükler 
etmiştir. Bu işi jimnastik mü- fında hafta içinde spor sütu- S 15,30 Kurtuluş Şişliterakki 
dürü Ali tlhami Bey organize numuzda tekrar bahsedeceğiz. 13 Kırlangıç B. S. K. küçükler orta 
etmiştir. Bu turnuvaya 25 ta ı Sadece bugün bu hafta yapı- 13,30 Şi!literakki Alev " 16 iş adamları Kanun (Hukuk 
kım iştirak etti, Böyle bir ye- lan maçların kimler arasında 14 Pelit Goloua Şişli terakki mektebi takımı) büyükler 
.,,,,,,.,,,,,,,,, ............................................... ,,,,t,,t, ••••••••.•••••••••••••••••• ,,,,,,, • .....,...~ , 

Fransızlar Neticeden Memnundurlar! 
l>IH-------------

F ransa - Holanda takımları arasındaki maç pek heyecanlı oldu. 
ve 25.000 kişi tarafından alaka ile seyredildi 

Solda Fransızların l:Iollandalılardan 19 uncu dakikada yediği gol.Sağda: Hollanda müdafii Veberin bir Fransız akınrnr muvaffakıyetle durdutmı.ı 

Haftanın en mühim ve he- 1 Fransa - Hollanda Milli ı terdam'da yapıldı ve Hollanda j uncu dakikalarda iki gol ath-
yecanlı maçlarından biri de 1 takımları müteaddit kereler takımı bu sefer de 1 - 8 ga- lar.Üstüste olan bu goller Fran 
pazar günü Colombes stadın- biı-birlerile karşılaşmışlardır. lip geldi. sızlara bir tereddüt verdi. Bım 
da Fransa Milli takımı ile Hol Bu çarpışmaların ilki 1908 ss- işte bu iki takım arasında ya dan istifade eden Hollandalıla~ 
landa Milli takımı arasında nesinde Roterdam şehrinde pılan maçları taı·ih sırasile yaz üçüncü gollerini de kaydet
yapıldı. Bu mühim maçı sey- yapılm~ştı .. Bu maçta Fr~ııs~z dık, Geçen pazar Colombes sa- mekte gecikmediler. 
retmek için gelen 20 - 25 bin lar ~akıplerıne 1 - 4 yenılmış hasında yapılan bu son karşı- Fransızlar nedense biraz kor 
kişi Colombes stadına toplan· lerdı, !aşma idi. 

kak ve çekingen oynuyorlardı. 
mıştı. Bundan ~onraki karşılaşma Maçı m-hur hakemlerden 

1922 · d p · Id -• İçlerinden iyi oynayan Cbar-
Bu maçtan evvel karilerimi senesın e arıste 0 u Rouf idare ediyordu. Maç baş 

ze maçın ehemmiyeti hakkın- ve Hollandalılo.ı· bu sefer de lar başlamaz Fransızlar ilk dor idi. Birinci haftaym forvet, 
O - S galip geldiler. dakikalarda biı· gol attılar. çalışmadı. Finot ve Horms 

_J - ..J_ 
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Milyonluk 
İzdivaç 

(Bap 1 inci sabi/ede~. -: 
.iyor. Çek tamam 30,000 lnııiliz lira-
ıktır (71-) •• 

lngiliz (Ledi) .;. aevdiii gence ay 
~ca bir de otomobil hediye ettiğini 
ıildiriyor. • .!L , __ edi 

Fakat,senç paran11 .......... -
•or. Ve hemen sönderdii! . cevapta 
'ekin muhteviyatmı, Ledinin namı• 
::., bir bankaya yatırdığını, Otomobi
i de gelir selmez bir ııara.ida muba· 
ua altma alacağını, balda olmayan 
ıu hediyelere el ıiiremeyeceiini .ya
:ryor. 

Ledi, bu mukabeleden çok mÜtf'
uir oluyor. "Varımı yoğumu aana 
,.ğıtladım!I Milyonlanmı üzerine 
evrediyorum.,, diyerek ikind bir ha 
..,,. yoDayor. 
Maamafilı it lııa aafhaya seJiııce, 

elikanlıda da kadına karıı bazı hia
ır uyanmağa baılıyor. Nibay~ bir 
ıüddet aonra ilU aevııfil, mektupla 
ltanlaDIJ'orlar • 

Ledi, bu yakmlarda lıtanbula ge
k ve Türk ııenci ile evlenecek· 

........ ..,., 
Biz, bu efaanni maceranın Mkiki 
duğuna pek inanmnamııhk. 
Fakat, bazı gazetelerin iaim ve ad. 

tasrih ederek yaptıkları neırİyat 
erine, husuai tahkikatta bulunduk. 
Bizim aldığımız malUınat, y112ılan 

~
!erin çok mübalağalı olduğunu 
ıteriyor: Bir defa değil, birkaç de 
milyoner olduğu aöylenen bu ln-
12 Lediainin ismi Mad'dır. Mad in 

lizcede çdgm ve deli manasına gel
ii için hiç kimse kendiıine böyle 
risimle hitap edilmeaine muvafakat 
mez. Diğer taraftan bu namda zen 
n bir lngi.liz kadmmmlstanbula gel 
ğinden, ne lngiliz sefarethanesi, 
• diğer ecnebi mahafili haberdar de 
ldir. Milyonluk ln"(iliz Ledisinin 

:·tuna ııiden Rıza Tahıin Beye ııe
~"': 
Bu zat, 22 yaşmda , kua boylu, za 

I" bir delik:ınlıdır. Bundan bir bu
(k ay evveline gelinceye kadar, kib-

inhisarmda 60 lira maaşlı bir me 
>ır idi. Sdıbi ahvali müsait olmadı
Lıdan bahisle istifa etmiştir. Bazı 
azeteler, Rıza Tahsin Beyin, Man-
8.YID sigorta tirketinde memur old" 
rndan da bahsediyorlar. Halbuki 
•nhaym ıiırorta ıirketinde bulunan 
~ Rıza Tahsin Beyin pederi Se!A

r_di Bezzaz zade Hasan Tabıin Bey 
h. Hasan Tahsin Bey, bu ıirketin 
rdürlerinden biridir. Kendisi Oa
rn Beyde Cabi aokağmda Pellegri 

apartnnamnm 4 numarab daire
y de otunnaktadır. 
~a Tahsin Bey, Beıiktaştaki 
l yıkul lngiliz mektebini ikmal et
'ıtir. Oldukça iyi lnııilizce bilir. 
di Mad (?) ile lngiliz aefaretha-

1 ind- verilen bir baloda tanqtıkla 
iÖylenmektedir. 
lir muharririmiz, dün Rıza Tab
Beyin pederi Hasan Tahsin Beyi, 

latada Kürkçülerde, Monhaym ha 
daki yazıhaneainde aramı1t fakat 
.1ısına Hasan Tahsin Bey yerine 
:ımaiJeyhin teriki M. Erııas çıkmıı 
ı 

eo1uharririmizle M. Ergaa arasında 
•11e bir muhavere geçmiıtir: 
- Hasan Tahsin Beyle görüşebi 
umiyiz? 
L Yok efendim, ııörü1emezsinizll 
a- Niçin? 
·r Burada yoktur da ondan! 
~ Gelmeyecek mi? 
' - Hayır_ 
~ - Evine gitsek buluJ'DZ değil mi? 
'1- Zannebnem. 
1- P< ki .. O halde ıiz olsun bir par 
}zahat verseniz.. Mesela lnııiliz 
ıtisi ile Rıza Talısin Beyin izdivaç 

ne zaman yapılacak? 
1 

- Herhalde bugÜnlerde değil .• 
~ki bit kaç h,fta sonrL. 
1- Rıi8 Tahsin Beye 30 bin lngi
lliralık çek gönderildiği doğru 
> 

I' 
l. Ergas gÜlümseyerek demiıtir 

)ı_ Zannetmem- 30 bin lira olmaya 
• .. 8 bin lira kadar bir parayı Le

n Ru:a Beyin namına bankaya ya 
~ğını işittim. Otomobile gelin
·zannederim kendisine höyle Lir o 
obil hediye edilmiştir. 
- Ledinin serveti yirmi otuz rm1-
1 ngiliz liraaı oldufunu aöylüyor• 

Ada' da elektrikler dün yandı 
(Başı 1 inci sahifwe) 1 Elektrik cereyanını lütfen verir 

rec:ek misafirleri bekliyorlardı. Vapur misiniz?,, 
dan çıkan zevat içinde vali ve beledi M. Hansesin nutku ıiddetle alkıt-
ye reiıi Muhiddin Bey, elektrik tir- landı . 
keti müdürü M. Hanaea, belediye er Muhiddin Beyin nutka 
kanı, tirket mümeaailleri, ve matbu- Müteakıben Vali ve Belediye reisi 
at erkiıru vardL Muhiddin Bey ada elektriğinin niçin 

Ada iıkelesinde miaafirleri, kaynıa bu kadar ııedktiğini izah eden ve ae
kam Hayn Bey ve adalılardan hir beplerini aıılatan ııüzel bir nutuk 
çok maruf zevat kartdaclı. aöyledi. Muhiddin Bey bu nutkunda 

Kafilenin önünde tehir loandoıu ezcünıle dedi ki: 
çaldığı halde ada kaymakamlığına _ Buırün Adaya elektrik cereyanı 
yaya olarak gidildi. nı verirken büyük bir h"eyecan duyu 

Adaya çıkıldığı vakit bütün yollar yorum. Bu heyecan hem ıahsidir, 
da kesif bir kalabalk göze çarpıyor, hem de memlekete taalluk ettiği lçin 
fakat yanan 112 ışıldı lüka JambaJar. mühimdir. Adaya elektrik verilmesi 
dan etraf farkedilemiyordu. uzun zamanlar teehhür etmi•tir. Bu-

Ka--1·--'·k clair••ine •elinmitti." ' ,.ıuı:uuunu - • nun sebeplerini ve imilJerini size i-
Adada yapdan ÜÇ elektrik muhavvele zab etmekliğim faideden hali değil
merkezinden biri kaymakamlığın ar dir. Adaya elektrik veımek için bele 
ka tarafmda teaiı eclilmiıti. Muhav- diye bir ıirket tesisini dütündü. Fa
vile merkezi binaamın her tarafı ırii- kat bu suretle yaln12 aokaklan ten
zel bir tekilde renkli ıunpullerle ıüs vir edecekti. Halbuki adadaki bütün 
lenmit gene ampullerden ay yıldız müeueaat elektriğe mühtaç ve mÜf· 
yapdmqtı. tak bir vaziyette idi. Kadıköy hava 

Dnetliler muhavvile merkezinin gazı ve elektrik tirketi ada elektrik 
önünde durdular. tirketinin hisae senetlerinden ibr kıı 

Elektrik tirketi müdürü M. Han- mını aabn aldı. Bu müsait hir zemin 
aeı hazınmu ıelimladıktan tonra tu ihzar ehniıti. 
nutku aöyledi. Hüliaa uzun tetkik ve dütünceler 

M. Hansens'in nrıtkrı den aonra Ada elektriğini daha eaaa 
Vali Beyfendi H112retleri, Muht• b bir §<kilde tenıin etmek mecburiye 

rem Beyfendiler, ti ile karıı kartıya idik. lstanbul elek 
Büyilkadarun yeni elektrik ıeheke trik tirketi ile müzakerata giriştik. 

!erini lıtanhul belediyesi ve ahalisi- lıtanbul elektrik tirketi bu iti derub 
nİn emrine arzetmekle keabi ıeref ey te ederken, mali bir takım düıünce 
)erim, Birıı> aonra bizzat Vali Bey- leri olmak gayet tabii idi. Yapılan 
fendi hazretleri lesiaab faaliyete koy hesapta Ada elektriği masarifini ko
mak lütfunda bulunacaklardır. ruyacak tekilde kar temin edemiyor 

Adalara elektrik vermek bahsi bir du. Şirketle adeta mücadele edereesi 
çok sene-fon beri devıun ediyordu. ne şiddetli müzakerata ııirittik. O va 
Yeknazarda mesele basitti. (Diesd) kitler Nafia vekili bulunan Recep 
motörleri ve aaire gibi makineler kur Beyfendi bize tirketle aıılaımak için 
mal<, teller ç~kmek ve lambalan yak izami suhulet gösterdi. Neticede be
maktan ib:ıret zannolunuyor.ılı.. La- lediyenin her ıene on bin lira ver
kin nazariyeden filiyata geçmek ;... mek şartile on taksitte ödemek üze
tenildiği vakit anlafddı ki maı:ırif, re yüzbin lira masrafa iştirak etmesi 
alınabilecek varidata nisbeten pek t•klinde itilaf biııl olabildi. Bu ıaret 
fazla olacak ve zarar ebnemek için ledir ki ancak ada halkına elektriği 
cereyanr fahit fiatlarla satmak icap kilovab 17 kuruşa, yani latanbul fia
edecekti. Seneler geçti. Anadolu sn- tine temin edebildik. Müzakerat ea
bili elektrik imtiya_.m alan tirketin naaında ıirket ve biz büyük bir büa
de cereyanı istihaal ile uzaklara nak nü niyet ııösterdik. Ve aneak bu ıu
letmek huıuılarmda kabiliyeti yok- retledir ki itilaf zemini ihzar edilebil 
tu. Caddeboıtanında inşa edeceği di. Güzel Adaya elektrik cereyanını 
merkez elde edilebilecek neticeye na vermek kolay olmadL 
zaran pek pahalıya mal nlacaktı • Size izah ettiğim hu avıımil beni 
Her halde adalara elektrik Yermesi m112ur gösterebilir. Güzel ada bugÜn 
kahil değildi. Nihayet müsait b:ıZJ elektrife kavuıtuğu için burada bu
bidisat ve terait basıl oldu. Anadolu lunan muhterem heyetinizi .. y aşasm 
cihetinin İmtiyu aabibi olan ıirket Ada ve Adalılar,, diye bir kere bağır 
Siliılıtarağa fabrikamızdan elektrik mağa davet ederim.,, 
cereyanı sabn almak İç.İn bize müra Muhiddin Bey bu aözü üzerine ev 
caat etti. Arzusunu ifa edebildik. Bu yeli, kendi: 
nun üzerine Vekiletle Belediye ma-
kamları nisebtsiz masraflara sebep o- - Y aşaaın Ada ve Adalılar! diye 

ha'"-clı. Muhiddin Beyi bütün orada lacak küçük fabrikalar inıa ebneden "" 
Anadolu sahilini ve :ıdalan mükem- bulunanlar ıürekli alkıılarla takip et 
mel tevzi şe~kelerile teçhiz ebnek tiler. 
hususunda tirketimizle bazı itilaflar Muhiddin Bey bundan aonra Gazi 
dütündüler. O sırada Nafia vekili bu Hazretlerine Adalılann elektriğe ka
lunan Recep Beyfendi Hazretleri fi- vuşmaktan mütevellit sürurlanru bü
li görüşlerini ve kat'i iradelerini iz- yük tazimatla beraber iblağını tek· 
har eylediler. Valimiz Muhiddin Bey lif etti. Bu teklif şiddetli alkışlarla 
fendi Huretleri iıe lstanbul ahalsi karşdandı. Ada elektriği esası kurul 
nin menafüni büyük bir metanetle duğu zaman, Nafia Vekili bulunan 
müdafaa ederek fikirlerini ıirketlmi Recep Beye de Adalıların ıükran hiı 
ze kabul ettirdiler. Fakat itiraf etme !erinin iblilğı alkıılarla kabul edildi. 
lyiz ki kendileri de müzakerat esna- Bundan ıonra ada halkı namına E
sında büyük bir hüınü niyet göster min Ali Bey bir nutuk söyledi. Ada 
diler ve adalarda elektrik teaisatı ma n elektriğe kavuıturduğu için bele 
&arifine senevi on bin liral:k on tak· diyeye tetekkür etili. Nutuklar bit
sitle iştirak ebneği kabul ettiler. mişti. Muhiddin Bey muhavvile mer 

Bu mütekabil anlaşmanın neticesi kezine girdi. Elektrik cereyan kolu 
olarak 21 nisan 1931 tarihinde bir önünde yanan lüks lambaaı ,(;ndiırül 
mukavele imza edildi. Bununla tirkc>. dü. Bütün ampuller yandı. Ortalık 
timiz Büyükadaya on ay zarfında ce gÜndüz gibi aydınlandL Bu arada te 
reyan vermeği taahhüt edİyo•du. bir bandosu da lstikliil marşmı çal 
Görüyoraunuz ki mühletten bir kaç maya ha§ladı. Birden bir alkıt tufa 
ay evvel bazmz ve bu suretle, kışı m koptu. 
Büyükadada ııeçirenler için elektri- Orada toplanan kadın erk•k, ço
ğin faidelerini daha fazla tehir etmİf luk çocuğun elektriğe kavuştukları i 
olmad· k. çin hi•seıtikleri heyecan ve sevinç 

Maamafih, Muhterenı Efendiler, yüzlerinde okunuyordu. Merasim bit 
mak•ada vasd olmak, bir çok fenni mişti. Yavaş yava$ yürüyerek iskele 
mü;küliitm yenilmesine mütevakkıf- ye avdet edildi. Gelirken kapkaran 
tır. Elektrik cereyanı, Silahtar fabl'i- l•k olan caddeler avdette gündüz gi 
kaımdan buraya kadar 40 kilometro bi idi. Lükı lambasının direkleri va 
yu mütecaviz bir mesafe katediyor. nında yeni yandan bet yüz mumluk 
ve nazik tahtelbahir kablolarla iki de elektrik lambalan haşmetle yanıyor 
fa denizi aşıyor. Tevzi edilecek cere du. 
yanı getirebilmek için bir kaç defa Bundan aonra davetliler aynı \'8· 

voltajmı değiıtirmek mecburiyetin- purla lstanbula avdet ettiler ve va
deyiz. Şimdiye kadar Büyükadada purda İh7~r edilen büfeden izaz ve 
Üç muhavvile merkezi ve 12 kilomet ikram edildiler. 
reden fazla mecra tesis ettik. --------

lıtanbuJ abalisiniu, yaz mevıimin 
de pek aevinıli bir aayfiyeıi olan gÜ
zel adanın y~ni bir zevk ve istirııh:ıt 
vaaıtasma malik olduğunu haber nim 

Protesto işi 
Lafta kaldı - Dehıetli mübalağa var. Belki ca pek memnun olacaklarmı ümit e-

ki milyon lira aerveti olabilir. diyorum. Bu eaeri ikmal etmİ§ olmak (Başı 1 inci sabilede,1 
ra kadmm bütün malım mülkü- la şahsen de fevkalade mesrurum. k ·ı b bi 1 

alıza Beye bağışladığı da yalan •. - Zira Muhterem Efendiler ben de be b cevap ven meğe itta , Ü· 
ıde evlendikten aor.ra, belki ser- piniz ııibi bu adaların ıai.'.ane manza zum görülmemiıtir. 

llnin idaresini kendisine bırakır. ra11m ve cazip iklimini derin bir biı Patrikanenin vazifesi bari-
t timdiden hiç bir fCJ' aöylene- le ıeviyor ve her ıene burada uzun cinde bu gibi işlere karışmak 

~· müddet kalıyorum • Kat'iyyen crni- teşebbüsünde bulunması garip 
·Ya Takıimde aatın alınacak a- nim ki timdi adaların istikbali daha ve dog"ru görülmemektedir. 

7 paılak ve ahalisi daha kalabalık oli 
,,ım.,n. cak Dün bir muharririmiz Vali. 
-~- Onun da aılı yok._ tır • 
~luharririmiz bundan aonra, Pel- Bu gÜn bizimle beraber ııelmek lut Muavini Fazlı Beyi ziyaret ede 

-rino aparbmanma giderek Rıza funda bulunan muhterem zevata ve rek bu husustaki mütaleasını 
ılsin Beyi aramış, Fakat kendisi1te matbuat erkanına teşekkür ederim. •ormuttur. Fazlı Bey demittir 
:-lasan Tahsin Beyiu, ne de oğlu- Bir az evvel arzebnİf olduğum veç ki: 

burada olmadıkları cevııbt veril- hile, teı'it ettiğimiz eserin vücude - Ölü defni beledi ve mül-
:ir gelmesini teshil etmİ§ olan Vali Bey 

i ıt~ ki bu esnada Rıza Tahsin fendi Hazretlerine şirketimiz nanuna ki bir vazifedir. Ruhani hizmet 
apartımanda idi. Anlaşılan, mil- arzı teşekkür eylerim. Ve mevsin1in münhasıran ölüye düa etmek-

ılar namzedi genç, gazetelerin gü ilerlemiş olmasına rağmen bu mera- ten ibarettir. Fotyos Efendi, 
1lü neşriyatından tevehhüme k~- sime riyaset buyurduklanndan dola- kendisi düadan imtina etmekle 
ak t ·ı ı t tm k yı kendilerine ,, __ ı minnettarım. 
• ıı112e ecı ere emaı e e - ~. dinen uhdesine terettüp eden 
ihtiraz ediyordu. _ .. Vali Beyfendi 1 sözümü 

,tet kim, d"" ak _,_, bıtirmeden evvel Reiıieümhur ,.. __ , vazifeyi yapmıştır. Hüklimetin 
L e ~n şıun geç v...üt, u= 
r8 • Pellegnno aparbmamna uğra Hazretlerine ve hükıimete tirketimi. de kendisini düaya icbar etmek 

muharririmize ayru cevap veril- zin tazimkar ubudiyetini ve minnet- aklından geçmez. 
ir: tarlığını arz Ye iblağ etmenizi bilhaı Fakat filan yere ölü gömü-

E d k 1 sa istirham ederim. 
t ve yo tur.ar... •===============l lür veya gömülemez, yahut bu 1ilyoncr lngiliz kadınile müıtak- ı · 
rdelikanhrun macttau, inşaall.,h nacağı söylenon ap:ırtımım, lspanyıı- şahıs gömülür, ŞU şahıs gömü-

Kararname ve 
Yeni liste 

(Ba§ı 1 inci sabil~e) 
mı yedek atat ve edevatı kontenjan 
listesine tabi değildir. Bunun sene
vi muhammen idhali 11 milyon 400 
bin liradır. 

Listege dahil olmıganlar 
Tıbbi maddelerle memleketin mam1f 
ve irfanına hadım maddeler keza kon 
tenjan listesine tabi tutulmamışbr. 
Tohumlar, fidaıılar, ziraat iiletleri de 
bu meyandadır. Bu suretle senevi 45-
46 milyonluk idbaliit kontenjan liste 
ıinden hariç bırakılmııhr. 

Bundan sonraki listeler 
Bu delaki liste 3 aylıktır. Bundan 

aonraki listelerin 40 gün evvel ilam 
takarrür ehnittir. Kontenjaıılarm 
memleketler itibarile taksiminin tnt 
bikat noktai nazarından kabil olup ol 
madığı etüt ediliyor. 

25 milgon 
lnbisar idarelerinin inhisar mevzu 

una ait maddeleri keza listeye tabi de 
ğildir. Bu üç aylık kontenjanların ye 
künu 25 milyonu bir az geçmekte
dir. Kontenjanların gümrüklere T ıık 
siminde her gümrüğün hinterlandı 
itibarile ihtiyacı ve dahili mamulat 
pazarlanndan uzaklıkları n.azarı iti
bara almarak ona göre gümrüklere 
tevziat yap)acakbr. Kararnamenin 
diğer maddeleri reımi devair namı
na celbedilecek qyannı.tercihan id
hali ııibi müteferri esaslara dairdir. 

Ajansın tebliği 

ANKARA, 9 (A.A.) - Yeni kon 
tenjan liateai bugünkü Heyeti Veki
le içtimamda kat'i ıeklini almışbr. 
Kanunusani, ıubat, mart aylarına a
it olan kararname ynnki Resmi Ce
ridede intitar edecektir, 

Feci bir kaza 
(Başı 1 inci sahilwe) 

cümhuriyet fırkası katibi umumisi 
Kara Vasıf Bey tren altında kalarak 
parçalanmıtbr. 

Kaza pek ini olmuf, gerek maki
niıt, gerek merhum hu kazadan ko
runmak imkanını bulıunamıtlardır. 
Kara V aııf Beyin evi hatbn bir tara 
fında, Kızıltoprak istaıyonu da di
ğer tarafındadır. Merhum aaat 10,SO 
ye doğru evinden çıkmıt, Pendikten 
lstanbula gelmekte olan trene yetiı 
mek için acele acele yürümüı ve kar 
ıı tarafta olan iıtaayona tren yolu
nun geçit maba~"den değil, nunpa 
yeri denilen yerden ıeçmek isterniı
tir. 

Bu eanada Haydarpaıadan Pendi 
fe gİbnekte olan tren de istaıyona 
yaklaşmıı bulunmuştur. Kara Vaııf 
Bey diğer istikametten ııelen trene 
yetişmek teli.tile Haydarpaşadan ge 
len trenin pek yalanda olduğunu 
farketmemit olacak ki bu tehlikeli va 
ziyetten korunmak ihtiyacım göster 
memiştir. Treni ıevkeden makinist 
te merhumun hat kenannda olduğu
nu ııönnemit ve tren Vasıf Beye çar 
parak altma abnııtır. 

Kaza pek feci obnut, makinist bu 
vaziyette bile kazanın farkına varma 
mıştır. Tren durduğu zaman Vaııf 
Bey merhumun aağ kolunun kopmuı 
kafa taamın parçalanmıt, ve beyni· 
nin dışan fırlamıt olduğu görülmüş 
tür. Merhumun sol kolunun da eli 
kesilmiştir. Vaaıf Bey derhal vefat 
etmiıtir. Kaza mahalline derhal poliı 
ler gelmiı ve kazayı müddei umumi 
liğe ihbar ebnitlerdir. Tahkikata 
müddei umumi muavinlerinden Bür. 
han,,.fdin Bey v112'ıyet etmittir. 

* " * Kara Vasıf Bey merhum karileri-
mizin meçhulü değildir. Merhum si
yasi hayata ilanı hürriyetle beraber 
atılmıştır. lstanbulda 10 temmuzde 
hürriyet ilan edilmeden bir gün ev
vel yani 9 temmuzda merhum Ma
nastırda Gevgili kıuabaımda top at
tırarak hürriyeti ilan ebniş, 31 mart 
vak'asmda lıtanbul üzerine gelen or 
duda erkanı harp reis muavini vazi
yetinde olarak bulunmuştur. Hürri
yetin ilanından sonra mütarekeye ka 
dar siyasi havattan cekilmit olan ve 
yalnız ordudaki vazifesini ifa eden 
merhum Sıva• konttesinin ink'ikadi 
le beraber tekrar ılyasi bayata abl
mı,trr. 

Har<kntı milliveye İstirak eden 
merhum birinci Büyük Millet Mecli
sine Sıvaı meb'usu olank iştink et
miş, o mttlİ!te teşrkkül eden ikinci 
grupa iltibakla muhalefet cephesine 
gec::rni~tir. 

Bile\hara te. .. kkül eden mefsuh Te 
,.,.Jck'perver cÜmhurivet fırkasının l<A 
tibi umumiliğini ve lstanbul teşkila
tım denıhte etmiş, mütPak,ben di
ğer zevat ile beraber istikliil mahke
m,,..inde muhakeme edilmit, beraet 
kazanmı1t bundan aonra da ıiyasi 
havRttRn çekilmittir. 

Miralaylrktan mütekait olan mer
humun 6 eocuğu bir zeveesi vardır. 
Kendiıi elli yaıındaydı. KazaVJ mü
tealro üzeri arandığı zaman üç lin
sı rıkm,.tr. Ve ailesine biç bir ıer
•et bıralanamıttır. 

• • • 
Ailesinin ilıfnı 

Eıbak Sivas meb'usu mütekait mi 
ralay Kara V aııf Bey pek feci bir 
tren kuası neticeıi vefat etmiıtir. Ce 
nazesi bugün saat on birde Kızıltop
rak civarında Kuleli kötk namile ma 
ruf hanesinden kaldırdarak Ziihtüpa 
şa camiinde namazı eda edildikten 
aonra civardaki ı\ile kabristanına def 
nedileccktir. Ke fi et kend" · · · 

Koca Türkiyede 
buhranı hissetmi 
yen birnıüessese 

(Başı 1 incl sahilroe) 

araşit susam ve sair yağlarla 
kaşar ve beyaz peynir borsaya 
kabul edilsin mi edilmesin mi? 
Aza arasında dönen rivayetlere 
nazaran bu maddelerin borsa
da muamele görmesi borsaya 
16,101 lira van.lat temin ede
cekti. Oda ve boraa idare heye 
tini teşkil eden zevat bunlann 
borsada muamele görmesini 
mecliste bulunan zeytinyağcı 
aza da aksini müdafaa ediyor
du. 

Hasan Vafi Bey diyordu ki: 
- Geçen celıede de söyle

miştim. Zeytinyağı tüccarı ve 
fabrikatörü sıkıntı içindedir, 
Zarar ediyoruz. 

Bunu Sezai Bey ikmal etti: 
~ Hem bundan ne faide gö

rülecektir? Heyeti idarede bu
nu tetkik edebilecek Lir müte
hassıs zat var mıdır? İzahat iı
tiyorum ••• 

Bu söz üzerine biraz tered
düt geçirildi. Nihayet Gani B. 
cevap verdi: 

- Evet, heyeti idaremizde 
maalesef bir zeytinyağı mute
hassısı yoktur. Fakat borsanın 
mutehasaıslarının fikri alındı. 

Netitede teklif reye konuldu 
ve birçok aza müstenkif kaldık 
tan sonra, yağlar ve peynirle
rin borsada muamele görmesi 
kabul edildi. Yalnız heyeti ida 
reden bulunan Hacı Recep Bey 
de müstenkifler meyanında idi. 

Bundan sonra 1932 Ticaret 
borsası bütçesinin müzakeresir 
ne geçildi. Liman 9irketi müdü 
rü Hamdi Bey itirazla bu büt
çenin gelecek mecliste müzake 
resi lazım geldiğini söyledi. Ak 
sini teklif edenler oldu. Netice
de bütçenin okunmasına bat· 
landı. 

Bananın gelir ve gider büt
çeleri mütevazin olarak 90255 
lira idi. Geçen sene maatların
dan yüzde 15 kesilen borsa me
murlannın maatlanna tekrar 
yüzde 15 ilave yapılıyordu. 

Ömer Bey buna itiraz 
etti: 

- Hayat ucuzlar ve her ta· 
rafta, her müessesede maaılar 
dan tenzilat yapılırken bu zam 
neden ileri geliyor? Bütün ma
aşlarda tenzilat yapılmalıdır. 

Bütçe kabul edildi. 
Oda bütçesinin müzakereıi· 

ne geçildi. llk ıöz alan Liman 
tirketi müdürü Hamdi Bey ol
du ve dedi ki: 

- Katibi umumi Bey demin 
Odanın masrafını lasmağa, mıe 
mur maaşlarını azaltmağa ihti 
yaç olmadığı yolunda söyledik 
leri sözleri memnuniyetle karşı 
lamak lazımdır. Fakat ben böy 
le telakki etmiyorum. Anlatılı
yor ki İstanbul Ticaret Odası 
memleketin umumi cereyanı 
haricinde ve buhranı his bile et 
miyen bir müessesedir. Bu müs 
tesna müesseseye ne olmuştur? 
Her yerde maaşlar kesilirken 
bu mes'ut ve muvaffak mües
sese nasıl maaşlara zam yapı
yor? 

Sonra içtimamızda 14 aza 
var. Bu kadar az aza ile bütçe
yi konuşmak doğru değildir. 

Gani Bey itiraz etti: 
- Hayır 18 kitiyiz. 
Umumi gülüşmeler batladı. 

Çünkü ne 14, ne 18, yalnız 17 
aza vardı ... 

Bütçenin müzakeresine bat 
landı. Yeni bütçe ile Oda kadro 
sunda bazı tebeddülat oluyor
du. Bazı memurların maaşlan 
na da zam yapılmıştı. Katibi 
umumilik bürosu şefinin maa· 
tına bet lira, müstahdemin ma 
&§atına yediter lira ilave yapıl
mıt, muhasebe ıubesile ticari 
vesikalar tubeai müdürlüğü bir 
leştirilmit ve müdürü olan zata 
23 lira zam yapılmıt, bir tetkik 
ıubesi müdürlüğü ihdas edil
mitti. Bu yeni tetkil&.t ıene ba
tından itibaren tatbik edilecek
tir. 

Gider bütçesi okunUTken 
Hamdi Bey dedi ki: 

- Ben bugün çok §eyler aöy 
leyecektim amma ne ise ••• 

Sonra ilave etti: 
- Kendi kendimize ziyafet

ler terli ediyorsunuz kita !ar 

Poliste 

Kumar yüzünden bi 
cinayet oldu 

On beş kuruşu vermemek için 
pıçağını karşısındakinin 

boğazına saplayan adam .. 
Dün Galatacla, eıki Bankalar ao-1 mavnası, Köprü • Adalar aras 

kağında Adalet hanı arkasında 2 nu ıeyrüsefer eden Pendik Yapuru 
maralı han kapıaı önündeki yaya kal kömür verirken,. vapur yolcuların 
dınmında aeraeri gÜruhundan Bru- Erenköy nahiyeai serkomiaeri H" 
salı Ahmet oğlu Salih ile hmail, eli- Bey kuaen, kömür dökmeye 
ğer bazı arkadatlan ile kumar oy- auı olan deliğin içjne dütmüş, 
narken, Salibin attığı bir zar üzerine kolu kmlmıtbr. Hilmi Bey 
lamail on bet kurutu vermek iateme tedavi Cerrabpaıa hastanesine n 
miş ve Salibe bir yumruk vurmut- ledilmiıtir. 
tur. Salih te huna mukabil belindeki 
elanek bıçağım çıkamut, lımailin bo 
ğazına sapladıktan aonra kaçmak 
istemiıtir. Bu eanada giirültüyü du
yan polialer, yetiferek Salibi yaka
lamışlar ve lsmaili de tedavi için 
Senjorj haıtaneaine yatırmqlardır. 
Salih aldığı yaradan çok Y•f8JDIU1ll! 
ve ölmüştür. Cinayete müddeiiumu
mi muavinlerinden Burhanettin Bey 
Yazİyet etmi§tİr. Y apdan iıtintakta 
Salih çürmünü itiraf etmit ve tevkif 
olumnuıtur. Evrakı müddei umu
miliğe verilmiıtir. 

Kaza 
Evvelki gün, Seyrisefainin 

lsparta'da 
ilk kar 

bir 

Halıcılann Başvekalet
ten bir temennileri 
ISPARTA, (Milliyet) - Bugün 

§Cbrimize ilk defa 112 miktarda kar 
yağmıfbr. Şiddetli ıoğuklar hüküm 
feımadır. 

*ISPARTA HALICILARI: Mem 
leketimize hah idbaline müsaade e
dilmiyerek bu milli ....,•alimizin hi
mayeai için ıehrimiz Ticaret ve Sa
nayi oda11nda içtima ederek bu hu
ıus için Bqvekalet •e lkbaat Veka
letinden telgrafla temenniyatta ba· 
lumnuılardır. 

• AFYON ZERIYATI: Havala
nn kurak gibnesi dolayıaile laparta 
ve Burdur havaliıinde §imdiye kadar 
pek az miktarda Afyon zer edilmit
tir. Bcı münasebetle önümüzdeki Af
yon mahsulünün ehemmiyetli bir te
nakus ııöıtereceği tahmin edilmek
tedir. 

Recep Bey Ankarada 
ANKARA, 9 (Telefonla) -

Fırka katibi umumisi Recep 
B. bugün tebrimize avdet et
miıtir. 

Konya civarında kar 
KONYA, 9 A.A. - Aksa. 

rayla Konya araıında 60, Nev
tehirle Aksaray arasında 80 
santimetre kar vardır. Havalar 
birkaç günden beri müsait git
mektedir. Zeriyata faaliyetle 
devam edilmektedir. 

Meşhur Tatar şairi 
vefat etti 

MOSKOV A, 9 A.A. - Meı 
hur Tatar tairi ve tiyatro mü
ellifi Kadi T aktaç Kazanda ve
fat etmiştir. Hükumet cenaze 
merasimi için hususi bir komi
te teşkil etmittir. 

Yugoslavya'da siyasi 
bir kulüp 

BELGRAD, 9 A.A. - Mil
li listeye dahil olarak intihap 
edilen meb'uslar sabık Başve
kil ve halen nazırlar heyetine 
memur olan M. Uzunoviç'in ri
yasetinde bir parlamento klübü 
teıkil etmişlerdir. 

M. Zaleski Londraya 
gitti 

V ARŞOV A, 8 A.A. - Ha
riciye nazın M. Zaleski refaka
tinde hususi kalem müdürü ol. 
duğu halde bugün Londraya 
hareket etmiştir. 

Yeni ne,riyat 
Gol 

Refik Osman Beyin ı•yanı 
dikkat bir yazıaile intitar etmit 
tir. 

50 seneyi biz mi ııeçirdik? 
Mürakaba bürosu tahsisab 

okudu. Yeni Oda bütçesinin re 
lir ve gideri 164300 liradır. 

Ruzname bitmifti. Bir tak
rir verildi. Bu takrirde gelecek 
Oda meclisi aza nisbetinin sa
nayici aza lehine tadili isteni. 
yordu. Sanayici az mn adedi-

e n sekize 

Keserle cerh 
Tahtakalede Osman ile Fethi 

sa ehnitler, Osman keserle Fethi 
başmdan yaralamı§, ve yakalanar 
hakkında tahkikat başlamııtır. 

Kazaen cerh 
Anadolu Hiaarmda Karanlık 

tan sahibi Ali Beyin çobanı Haı 
oğlu Hüseyin kus.en boıtan hi 
çilerinden Amavutköylü Hanri o· 
Y orgiyi aol baldmndan yaralamı 
tır. Y orııi tedavi olunmak -üzere T 
Fakülteaine götürülmüş, Hüaey 
yakalanmıttır. 

1 1 Küçük Haberler .____ __ _ 
,,. Cümhuriyet Halk Fırkaa 

Kumkapı nahiyesi kongresi b 
akşam saat 20 de Kumkapı me 
kezinde icra edilecektir. 

,,. Hilaliahmer cemiyeti 1 
kanunuevvelde Türkuvazda kı 
hk balosunu verecektir. Hima 
yeietfal cemiyeti de kışlık bal 
sunu 7 kanunusanide Maks" 
barda verecektir. 

,,. Hilaliahmer cemiyeti tar 
fından İstanbul, Üsküdar, Bey 
oğlu, Kadıköy, Betikta,, Bey· 
koz dahilindeki mekteplerle Os 
maniye, Balarköy civarındaki 
mekteplerden 2500 fakir çocu
ğa Hilaliahmer cemiyeti tara
fından. cumartesi, salı, çarşam
ba günleri sıcak yemek veril
mektedir. 

"'Veremle Mücadele cemiye 
ti heyeti idaresi dün cemiyet 
reisi Ali Paşanın riyaseti altın
da içtima ederek, Erenköyünde 
tesis edilen Verem sanatoryo
mu için bazı eşya ve !ev znn 
mübayaasına karar vermiştir. 

"" Ebbba odası heyeti idaresi 
bugün saat 14 te mutat içtima
mı aktedecektir. 

"" Sıhhiye Vekaleti hıfzıssıh 
ha müdiri umumisi Asım İsma
il Bey evvelki gün şehrimize 
gelmit ve dün de Sıhhiye müdü 
rü Ali Rıza Beyle görüşmüt
tür. 

"" Kayseri müddeiumumi Ab 
dülkadir Bey Adana müddeiu
mumiliğine tayin edilmiştir. 

Tasarruf haftası 
hazırlık lan 

KONYA, 9 A.A. - Tasar
ruf haftasına ait hazırlıklar ik
mal edilmiştir. İktısat ve tasar 
ruf cemiyeti Konya şubesi, mu 
allimler birliği salonunda bir 
yerli malı sergisi açacaktır. Sa 
lon sergi haftası müddetince a. 
çık kalacak, yerli mamulat gös 
terilecektir. 

İstanbul Ünçüncü İcra memurlu
ğundan: Bir borcun temini için 
mahcuz ve paraya çevrilmesine ka
rar veril.en Sirkecide Şabinpaşa O
telinde mevcut kacyola, yaıak,yor
gan, ayna, masa, sandalya, perde, 
ıoba, Ye63ire 12-12-1931 tarihine 
mtisadif Cumartesi günü saat 12 
raddelerinde mabamnde satıla
cağın.dan huır bulunacak memuru 
na müracaat edi.Jme&i llan olunur, 

İatanbul Üçüncü İc.ra memurlu
lundan: Bir boreun temini için 
ma~uz ft paraya çevrila-1ne ka· 
rar vuilen Sirkecide Şehinpaşa o
telinde mevcut kasa, halı, masa, • 
aandalya ve aaire 12-12-931 tarihi
ne müsadif cuumıtesl günü saat 
12 ra.ddelerinde mahallinde 
ııatılacağmdan hazu- bulunacak 
memuruna müracaat edilmesi ilin 
olunur. 

Zayi - Bursa ıııatt'atlar mektebin
den 924 - 925 de aldığım 38 sıra 1 

numcrolu şehadetname zayi ettim. 
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Muhit 
Mecmuası 

--+ ..... 

Ahmet Cevat Bey 
izahat veriyor 

Tiya::ro, Sinema 

TEPEBAŞI 

Bugün akşam 
ııaat 21 ,30 da 

ht~nbul Bdtdiyesi 

$ehirTı'yatrosu 

111111111111111 

Muhit mecmuası sahibi Ahmet 
Cevat Beyden aldığımız mektubu 
aynen neırecliyoruz: 

BiR KiV~K 
~EVBi~Di it.il 

"Muhterem Efendim: 

«Muhit» in başmuharriri, imtiyaz 
..ııibi, mes'ul müdürü benim. Mec
muanın her nüshası kanunen gönde 
rilmesi lazım gelen makamlardan 
baıka en ali zevata, maarif vekale
tine yevmi matbuata ayrı ayrı gön
dcriİmckte ve her taraftan takdire 
layik görülm"ktedir. Şimdiye kadar 
yazılarımızda, hatta en bedhah mu
ha ·ımlarımdaıı, dini propagandanın 
sezildiğine &ir tek bir ihtar bile i
~itmedim. Otuz sekiz aydan beri bü
tün okuyan ve görenler tö:!.rafından 
beğenilen bir mecmuanın ''ileride 
pro.r< gandasrna baıhyacaktır'' te· 
ve:ı .ümU He lckelenmeıi revamıd1r? 

Y a.zaın M üsahi p 
Zade Cel2.l 

111111111 

Bu akşam Ortaköy 
AİLE TİYATROSUNDA 

facia muharrir ve mümessili 
Tevfik Canan Bey tarafından 

ŞEYH SAtT 
5 perde, l perde idam tablosu 

Üsküdar 
HALE SİNEMASINDA 

RUHUM ANNEM ı tccmuan:n neşriyatında takip 
ettiğim umdeler Komalizmin büyük 
pren•İpleridiı·: C:ırnhuriyetçilik, miJ. 
liyet;ilik, layiklik. Hiç bir nüshamız 
yoktur ki içinde bu yüksek umdeler
le a1 ~ 1 3.dc.t Eamimi, kani ve mukni 
va~•lanmız bı: lurunasın. Cumhuriyet 
ıa:k Fııkasmın iktııodi prensiple
: d vleto;ilik ve meslekler arasında 

~henk umdcleri de sahifelerimizde 
e::tima •amimı bir kanaatle izah edil 
rr:i l~r D, •vinizm lehinde seri seri 
makaleler neşreden bir mecmuanın 
Llyık'.iği.ıdc ıüphe dlilebair mi? 

Şirkelimizin azaiarından Amerİ· 
lc3!ı Mr. Brige'nin, uç buçuk senelik 
ınuat>cfemiz eanaıında, samimi Türk 
ınuhipliğinden şüphe ettirecek, dini 
prop"':;a .da arzusuna delalet edecek 
hiç bi ~eysini görmedim. Fakat otuz 
sdciz ayl:k neıriyatnnızda böyle bir 
1 · .... pnganda arzusunun müesıirliği 
asla mevcut olanaciıktan sonra ''Mu .. 
hit'' in ithamına hangi vicdan yürü .. 
yeb'lir? • 

Sıhhiyemize hasbi ve insani his
lerle muavenette bulunan Rockfeller 
muessesesi, dünyanın ber tarafında 
kütüphaneler açtıran Karnegie Do
tasyonu Amerikalı değil midir? Türk 
Maarif Cemi)'etine mali muavenette 
bulunan Mr. Jannings de Amerikalı 
değil midir? Bu misaller varken ne 
ben, ne de ıirketin Türk azasından 
lbrahim Hilmi Bey, bir Türk muhib 
bi olarak bize müracaat eden Mr. 
Birge'nin samimiliğinden ıüphe e
demezdik. Diğer cihetten kendilerile 
haspubal etmiı olduğum birçok sa
lahiyettar makamlar ve zatlar • mec
muada hiç bir propaganda yazııı 
olmodıklan sonra • Amerikalı bir 
şerik tarafından finame edilmesinde 
hiç bir mahzur görmediklerini defa
larla temin etmiılerdir. 

Mümessili: Victor Lag'len. 

Bu akşam ve yarın gündüz 
ŞEHZADEBAŞI MİLLET 

TİYATROSUNDA 
fevkalade zengin program 

Naşit B. ve Kumpanyası 
Perşembe günü akşamı 

iki çiçek bir böçek 
Komedi 4 perde 

Cuma günü gündüz 

Kızıl Korsan 
Dram 5 perde 

ımı 

Fransız Tiyatrosunda 

RAŞITRIZA 
ve ARKADAŞLARI 

Bu akşam 21 de 

BEŞTE GELEN 
Nakleden: Kemal Ragı,p Bey. 

Fiatlar: 40, 75, 100, 150. Lo<:a.lar: 
400, 500. Balkon tal.ebeye tahsia 

edilmiştir 40 kuruştur. 

·-
Tepebaşı 
TİYATROSUNDA 

14 Kanunevvol Pazartıe..i 

akşamı saat 21,30 da 

Kemani REŞAT 

KONSERİ 
biletler gi§OOıe satılmaktadır. 

Aıd mühimmi, mecmuanın bugün ı 
en büyük istinatgiıhı okuyuculan- Sultıanahmet Bqiınci Sulh Hu· 
nın supskripıiyonu, Maarif V ekale- kuk Mahkemesinden 
tinin aldığı abonmanlar ve kendi ma
li fecakarlığnndır. Amerikadaki buh Vuku ~futile terekesine mah-
randan bahıederek şirket mali Yar· kememizce vaz'iyet olunan Pireve· 
danını keımqtir ve üç aydan beri bu :oe meb'usu sabık Ahmet Hamdi 
uğurda oğlumun tahsil parasını fe
da ederek mecmuayı batırmamağa 
çalıımaktaymı. Mecmuanın kurtarıl
ması içirı de abone ve ilin ricalan1e 
muhtelif zatlara ve resmi, milli mu- 1 matbah ve. müştemilatı saireyi ha 
eueselcre müracaatta bulundum. 

Bey terekesine ait Hasköyde Hacı 
Şaban mabaHesinde dere sokağın· 
<la 200 numaralı 6 oda 2 sofa 2 hali 

"Muhit'' cibi timdiye kadar Tür· 
kiyede ve bütün Yakın Şarkta mü· 
kemmeliyet ve nefasette misli bulun 
mayan bir mecmuayi, samimi olarak 
cumhuriyetçi, milliyetçi ve lii.yik bir 
organı nqredebildiğimden dolayı 
ben bcferi !Mr iftihar duyuyOI" ve bu 
hisle müteselli oluyorum. 

Hakikatin anlatılması için, bu İ• 
zahnnın gazetenize dercedilmeaini 
pak vicdanınızdan bekler ve hürmet
lerimi teyit ederim, Efendim.'' 

Ahmet CEVAT 

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: 
Uskiidarda Soltantepede Hacı Hea
,a hatun mahal.lesinde Elmasçı eo
kağnıda 3 No. lu hanede mükiuıe 

Nedime hanım tarafından kocası 
,!alil efendi aleyhine ikame olunan 

, ~oşanma Oa\'asında miimaileyh Ha· 
il efendiye ilanen 1ıebli· 

ğat icra edildiği halde mahkıemede 
isbatı vücut etmediğinden hakkmda 
gıyap kararı ittihaz oounan muha
keme 12-1-932 tarihine müsadif Sa
lı giinil ant 14 te talik kılınmış ve 
mümaileyh yevmi mezk\lrda yine 
mahkemeye gıelmcdiği sııtttte müd
deiyenin ııa!ıitlıerini ğıyabın<la ieti
ma edilerek icabı kanuniyesini ic· 
ra edilmeııinc ve bir daha muhake
meye alınmamasına karar verilmiş 
ve mücldeialeylrin ikametgahının 

r">Cçhuliyetine binun olbaptaki gı
yap karan mahkeme d.ivanbanesine 
talik edilmiş Glduğuruian keyfiyet 
··ın otunu~. 

İstanbul Beşinci İcra Memurlu
ğundan: Biır borcun temini için 

ı nahpus ~ paraya çevrilmesine ka
. verilen Sirkecide Şahinpa§a o
.ınde mevcut kasa, halı, ayna, 

,asa. san.dalya, karyola, saat ve 
•ire 12-12-931 tarihine müsad.if 

cumartesi günü saat 12 raddelerin-
de mahallinde satılacağından hazır 
buluruıcak memuruna müracaat eQil 
mesi ilan olunur 

vi kargiı hane ve sinema binası a· 
çık arttuma ueulil<! aatılacağından 
talip olanların kıymeti muham
mcneai olan bin beşyüz liranın yüs 
de onu nisbetinde pey parasiyle 
birlikte 11-1-932 tar.ilıiııe müaadif 
pa~ günü saat 16 da İstanbul 
adliye sarayının üat katın.da sultan 
ahmet beşinci sulb hukuk mahke
mesine müracaatları lüzumu iliıı. o
lunur. 

İstanbul 4 üncü kıra Memurlu
ğundan: Temamına 85,000 lira kıy· 
me1: takdir edilen İstanbul.da Ho
capaşada Apr elendi ketuplıanesi 
cadde ve sokağında eski 7 mükerer 
7 mükıcrcr yeni 30, 32, 34 cumeıro

lanla mürakaın 339 metro murabauı
da vıe elyun Seınnik Bankasmm 
taht işğalinda bulunan mabudrum 
kirgiT binanın •••cı;uni 1280 hiee i
tibarile 64 hisesi açık artırmaya va.z 
edilmiş ol.up 20-12-931 tarihinde 
şartnamesi divanhaneye tıaLik olıı

narak 14-1-932 tarihine müsadüf 
perşembe günü saat 14 ten 16 ye 
kadar İstanbul 4 üncü İcra dairesin 
de açık artırma He satdacaktır ar
tırmaya itı.iıalı: eden yüzde yedi te
minat a1ırur: veı-gi ile beleıdlye re
sümLeri vakıf ica.-esi müşteriye ait
tir icra ve iflas kanunun 119 linci! 
madesine tıevfikan işbu gayrimen
k!Ude hakları tapu sicilleri!<! sabit 
olmayan ipotelo1eri alacaklılar ile 
diğer alJlkadaranm ıirtifak hala ııa
hi.pler.in.in bu haklarını ve hwıusile 
f.aiz ve masarifine dair alan iddıia· 
!arını iliin tarihin.den itibaren 20 
gün içinde evrik müçitelerile bil
dirmeleri ılazrtooır aksi halinde hak 
J.arı tapu sicillerilc sabit oJmıyan 
&atış bedelinin paylaşmasuıdan ha
.riç kalırsa alakadarların işbu ma
deikanuniye ahkamına göre tefik 
hareket etmeleri ve. daha fazla ma
lfunat almak isteyenlerin 930-450 
dosya numerosu il<! memuıUyetimi
ze müracaatları il.in olunur. 

MiLLiYET PERŞEMBE 10 KANUNUEVVEL 1931 

: BONO l MAMA 
!@,n kiirlı alım sabm3eri r: :l 

Balıkpazar Meksudiye Ha Dr. Hakkı Ş~naai 
N 35 M D 

. Yavrunuzun en sıhnı gıdasıdı 
o. • ervış _ ............ -.... 1111 .. ı:mııa~ 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

İstanbulda bulunan kıtaat 
ve müessesatın ekmek ve er

zaklarının senelik nakliyatının 
paza!I"lığı tekrar 10-12-931 tarih 

perşembe günü saat 16 da Ko
misyonumuzda yapılacaktır . 

Taliplerin şartnameyi almak 

üzere her gün ve pazarlığa iş
tirak edeceklerin de yevmi 
muayyende Komisyonumuza 

muracaatları. (626) (4290) 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal cad

desi Büyük Parmak kapu, 
Afrika hanına bitişik Apar
tıman No 21.- Tel: Bey
oğlu 2797. Saat: 14-18. 

İstanbul 4 üncü İcra memurlu-
gıından: Tamamına (581) lira kıy
met takdir edilen. Eyüpte Kasrm 
çavuş mahallesinde kırk merdiven 
sokağında atik 11 oed'it 19-1 No. lu 
maa bahçe ve bahçede müşterek 

kuyuyu müştemi! bir bap hanenın 
tamamı 14-1-932 tarihine müsadif 
per~mbe günü saat 14 ten 16 ya 

İHTİRA iLANI kadar açık artırması icra ve şart-
" Hini vezinde sıklet ve tarihi bir namesi 26-12-931 de -divanhaneye ta , 

vesikada yazılan otomatik baskül" Jik olunacaktır. Artırıniya iştirak 1 
hakkında istimal olunan 4-2-930 ta- için yüzde yedi teminat akçesi ah
rih ~ 885 numerolu ihtira beratı nır. Bilcümle müterakim verğilerle 
bu defa mevkii fiile konmak üzre . ool~diye resimleri ve vakıf icaresi 
atı:'." devrü~erağ veya icar edile- j müş":riye _ai~tir. Alakadarların 
cegmdcn talıp olanların Galatada yeni ıcra ve ıflas kanununun 119 

Çiınili Rıhtım Hanında Robert uncu maddesi hükmüne göre tevfi
Ferriye müracatlan ilan olunur. ki hareekt etmeleri ve daha fazla 

malfunat almak isteyenlerin 931-
530 Dosya Numarasile memuriye
timize müracaatları ilan olunur. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz postası 

Duınlu ~nar 
vapuru 13 Kanunevvel 

Pazar 
akşam saat 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu A 
vancık, Sam5un, Ordu, Gi
~esun, Trabzon, ve Ri
ze) ye ızimet ve ayni 
iskelelerle Görele ve Ü
nye ' ye uğrayarak av
det edecektir. Fazla taf
silat için Sirkeci Meyme
net ham altında acenteli
ğine müracaat. Tel. 22134. 

KARADENİZ 
POST ASI 

Erzurum 
vapuru 10 K. evvel 

Perşembe 

1 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil --
.A:N.Ar>OLl.J 

SİGORTA ŞİRKETİ 
Teşkilatı tamamen Türktür Müessisi 

ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakıf Han 20531 

İş Bankasıdrr 
Telgraf : 
İmtiyaz 

19 32 
YENi MUHTIRA DEFTERi 

16 çeşit Üzerine intişar etmiştir. 
Bi' ımcm kırı.siye majtazalarında hulun ur. 

Depnsu: \n~arn Cadde<i '-> 109 ı\[it•p mağazası 

Ankara'da 

TAŞ HAN PALAS Oteli 
Taş Han Büyük Gazi heykeli karşısında Anlı:aranm en rahat 
ve elverişli otelidir. Kalorifer, banyo, elektrik ve her türlü 
konforu havi, servisleri seri ve muntazamdır. Yeni sahibi: 
Sabık Merkez kıraathanesi ve Azmi Milli Ticarethanesi 

sahiplerinden İbrahim Tevfik. ZAYİ - 3203 numerolu kamyocuın 
pUikası zaya olmuştur. Yenisi alı
nacağından hükmü yoktur. Babıali, 
Acı M\lsluk sokağında 22 No. Mus
tafa bin Hasan. 

İstanbul 5 inci icra memurluğun 
dan: Kadıköyünde Lorando soka
ğında 43-45 No . lu hanede Mandı
racı Petro Zaharya<lis efendinin 
mahcuz mallarının 15-12-931 tarihi
ne müsadif Salı günü saat 9-10 a
rasında satışı icra edileceğinden 
muayyeın gün ve saatlB taliplerin 
maha:llmde hazrı bulunan icra me
muruna müraoaatıları ilin olunur. 

İstanbu.l bir;nci iflas memurlu
ğuru:lan: Müflis Tenekeei Zade mü
teveffa Mehmet Emin efendinin 
Oskiidarda Bülbül dere caddesinde 
121 No. lu Yağhanesinde mevcut 
mütenevvi eşya ve kasa ve IDlekti
rik dinamo makinesi 21-12-931 .pa
zartesi günü saat 14 de mahallinde 
açık artırma ile satılacağından ta· 
lip olanların müracaatları ilan Glu-

günü akşamı Sirkeciden 
hareketle (Zonguldak, ine 
bolu, Samsun, Ordu, Kire- 1 

RONTKEN ( Diagnoıtik) makinesi sab· 
lıktır. Iıtanbul, Beyoğlu, Par· 
makkapı 19 Yeııiyol Dr. 

Zenop Efendiye müracaat 

Beyoğlu be§İn<:İ icra memurlu
ğundan: Bir borçtan dolayı satıl

masrna karar verilen bir aynalı do
.lap bir tuvalet, bir komodin koltuk, 
kanape vesair eşyayi heytiye 19-12-
931 tarihine müsadif Cumartesi gü
nü saat 12 den itibaren Beyoğlun
da Kalyoncukuluk enli yokuş 3 
No. Ju hane önünde bilmüzayede sa 
tılacağı ilan olunur . 

Müzayede ile Satış 
1931 Kamınevvelin 11 inci Cu

ma günü sabah saat 10 da Beyoğ
l uDdıa Tarlabaşı cııddesiru:le 89 ıuı
merolu hanede mevcut eşyalar mü
zayede suretile satrJacııktır. Ce
viz ağacından güzel yemek oda ta
kımı, aedefli salon takrmı Yatak o
dasına ait eşyalar, modem büfe ve 
aynalı dol'IJ>lar, tuvalet masaları, 

bil !.olar, perdeler, çin.i ve demir so 
bal.ar, konsollar, modern kadife ku
maşlı kaıııaıpe vıe koltuklar, yazıba.
oeler, kesme bronz lııaryolalar, se
def tabureler, oyun masaları, ko
lonlar, lavabolar, elbise dolapları, 
avizel<!r, muşambalar, ea.ndaliyeler, 
sigara =omlan, divar saat.lıeri, 

portmantolar, mutbah takımı, plak· 
larile gramofon, koltuklar, perde
ler, ""aaiır e§yalar. Konsere mahsus 
na.dide ıı>iyaoo, Anadolu vıe Acem 
halıları ve ki.liml<!ri. Pey sürenler
den 100 de 25 teminat alınır. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haataWdan 

mütehassısı 

Cumadan maada heııgün öğ

leden sonra saat (2,30 dan Se) 
kadar İstanbulda Divanyolun

da 118 numaralı !hususi daire

sinde dahili hastalıkları mua

yene ve tedavi eder. Telefon: 

İstanbul 22398. Sıra numara

Sllll beklememek isteyenler, 

kabineye müracaatla veya te
lefonla randevu almalıdırlar. 

Hayvan borsa
sından: 
Hayvan Borsası mübayaacı:· 

larmdan Mustafa Nuri ve Aıh

met İhsan Efendiler bu kener 
istifa etmiş oldukları cihetle 

a13"1radaırlarm ilişikleri olduğu 

takdirde dahili talimatname

nin 16 mcı maddesine tevfikan 
20 gün zarfında Hayvan Bor

sasına müracaatları lüzıunu i

lan olunur. (4353) 

son, Trabzon, Sünneneve ı l ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Rizeye gidecektir. 
Fazla tafsilat için Sir

keci Yelkenci hamndakı 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 

nur. ~:::::::::::::::::::::::~ -------·= SEYRISEF AIN 
Merkez acenta: Galata Köprü ba 

ıı B. 2362. Sube A. Sirkeci Mühür. 

dar z>de han 2. 2740. 

TRABZON POST ASI 
(KARADENiZ) 10 Ka

nunevvel perşembe 17 de. -· - --
MERSİN POSTASI 

(KONYA) 11 Kanunev
vel Cuma 10 da Galata Rıh 
mm.dan kalkarlar. 

Istanbul Liman Şirketi 
iDARE MECLiSi R1Y ASET1NDEN: 

Şirketin 26 Teşrinievel 930 tarihli heyeti um.umiyesinde 
sermayenin tezyidi hakkında müttehaz karar üzerine o~bap
taki ahkamı kanuniye dairesinde, tezyidi sermayeye iştirak 
edip etmeyeceklerini on gün zarfında bildiımeleri hakkında 
bütün hissedarlara 15-11-931 tarihinde teahhütlü mektup
larla yapılan tebliğata, yalnız bir kısım lıissedaırlar tarafın
dan cevap alınmış olduğundan tarihi ilandan itibaren ıbeş 
gün zarfında cevap vermeyenlerin hakkı rüchanlarını isti
mal etmemiş addoltınacaklarr ve bilahara vaki olabilecek 
itirazlarının nazarı dikkate alınmayacağı ilan olunur. 

••••••••••• - İdare Meclisi Riyaseti 

İstanbul birinci iflas memurlu
ğundan: Müflis Tenekeci Zade 
Mehmet Emin Efendiye ait olup 
birinci derecede Ziraat Banka.sına 
Temiaıath ve tamamına (2660) Li
ra kıymet takdir edilen Osküdarda 
Selman ağa mahallesinde Bülbül 
dere sokağı ve oad.de,i<ıde eski 10 
Yeni 11 ve 16 n. larJa mürakkam 
kayden gedikden ari muayyen hah

~ mahalli ile dükkan maha!Jiınde 

müstakar berber gediğinden münka 
lip elyevm 190 zirah furunu müş
temil bir bap yağ nenin tamamı 
ile yine tamamına (3400) lira kıy
met takdir edilen Osküdarda Hay
rettin Çavuş mahall.,,.inde Selim

paşa Taş sokağında eski 8 yeni 10 
No . .larla mürakkam 260 ziralı maa 
hah~ hanenin tamamı ve yine ta
mamına 1600 lira kıymet takdir e
dilen Osküdarda Süleyman ağa 
mahallesinde Bülbül dere sokağın· 
da eski 12-12 mükerrer yeni 18-20 

No. lar.la mürakkam iki bap dükka
nın tamamı ~ yine müfU.ı mütıe.

veffaya ait olup birinci dere<:eı!e 

emlak ve eytam bankasına ve ikin-

İdarece aşağıda ismi ya
zılı malzeme pazarlık ile 
satın alınacaktır. 1 

Tütün in~isarı Dınnıni MD~irli~ın~en: 
1.- Nümunesi veçhile pazarlıkla satın alınacağı evvelce 

ilan olunan (10,000) kilo yedi malı nişasta kıolanm mübayaası 
görü1en lüzum üzerine (17 /12/931) perşembe gününe talik 

olunmuştur. Taliplerin o gün saat (10,30) teminat akçelerile 
beraber İstanbul Başmüdiriyetinde Mübayaat komisyonuna 
müracaatları. (4192) 

Teminat yüzde 10 dır. 
İhale 10-12-931 saat 17. 
120 adet siyah, 6 adet 

!baklavalı, 20 adet sekizi 
!birlik saç, 168 adet köşe
bent, 315 kilo cıvata, 1245 
ıkilo pe<rçin çivisi 20 adet 
kesme bek, 2 çift amyant 
eldiven, 15 adet gözlük, 30 

~ad-et-go-·z1ük_ ..• cam-ı.(-423-o)-.'." I lstanbul P. T. T. Başmüdüriyetinden: 
Muhtelif eb'adda kestane cinsinden 350 adet telgraf direği 

10-12-931 tarihinden itibaren münakasai aleniye suretile mü
nakasaya vazedilmiştir. Münakasa 30-12-931 tarihinde saat 14 

te yapılacaktır. Taliplerin% 7,5 yüroe yedi buçuk teminatı mu 

vakkatlerini hamilen yevmi me:zıkiirda Başmüdüriyette müte
şekkil komisyona ve şartnameyi görmek isteyenlerin de her 

gün Başmüdiriyet kalemine müracaat eylemeleri.(4341). 

ci dereoecle Hayim Danon efeOOiye D. ANAGNOSTOPOULO 
teminattı ve tamamına (t960o) lira ve C. SİSKİDİ 
krymet takdir edilen Usküdarda Yunan vapur şirketi 

Hoca Hasna Hatun mahallesinde .pa Avrupa • Şark postası 
şa limanı caddesinde eski 18-20 - Anversten emtiai muhtelife ile 
18-20 yeni 11-13 - 11-1 No. larla müvaseleti beklenen OROPOS va
mürakkam kayden 392 arşın 12 iP"l' ,puru 16-20 K. evvel.de limannnıza 

mak mikdarmı havi müka.dılema şi gelecektir. 
mane gediğinden münkalip ımüfrez 1 Umumi acentaları: Galatada Çi
iki kıt'a arsa olup halen yekdiğe-

1 
nili Rıhtım Hanmda D. Anagnos

rine maklup iki bap mağazayi müş ! topou1o ve C. Siskidi. Tel. B. O. 
tıemil bir bap Jıanoden ibaret olan 2612 Galata ve Beyoğlu Tali ace11-

işbu 4 parça gayrime.nldlLlerin ta- ı' taları: Bütün seyahat acentalıkfa: 
mamları ayn ayrı şartnameler ile rıdır. 
açık artırmaya vazedilmiş olıup 

12-12-931 tarihinde şartnameleri 
dairemize talik edilerek 16-1-932 

tarihine müsadilf Cumartıesi günü 
saat 13 den 16 ya kadar İstanhul ! 
Adliye Dairesiniın Birinci katında 
kain birinci iflas memuı'luğunda 

1 
Askeri fabrika

lar ilanları 

80 TON TUTYA 

Yukandaki malzeme kapa-
açık arttırma ile satılacaktır. Ar- lı zarfla 15-2-932 de saat on 
tırmaya iştirak için yüz.de on temi-
nat alınır ve eatıı bedeli peşindir. 
İşbu gayrımenko.llerin müterakim 
vergileri, belediye resimleri, vakıf 
icaresi, ve resmi dellaliye müşterisi 
ne aittir. İcra ve İflb K. nun 119 
uDA:u maddesinin 3 üncü fıkrasına 
tıevfikan yalınız bu gayri menkfil. 
}erde hak.ları tıa,pu ekilleııiıle sabit 
olmıyan iıpotıekli ıalacaklılıar ıile di
ğer al.ikadaranm ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını vıe hususi 
le faiz ve meaarife dair olan iddia
larını ilin tarihinden itibaren 20 

dörtte ihalesi yapılacaktır. Ta

liplerin şartname için her giin 
ve münakasaya girmek için 

de o gün teminat (Teklifat) 

ile müraoaatı. (4145). 

*** 
İstanbul Bakırköy Barut fa-

brikıasında mevcut: 

Altmış dokuz ton kadar Şili 

ıküherçilesi. 

Kırk dokuz ton kada'l' O-

gün içinde evrakı müsb.itıeleril<! leoın. 
bildirmeleri, ıazundrr. Aksi halde Otuz ton kadar Avrupa pa-
bakları tapu sicilleri!<! sabit olını
yanlar satış bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalırlar: aJakadarJarm 
işbu maddei kanuniyeyıe göre hare
ket etmeleri ve daha fula malfunat 
almak jateyenlerin 931-12 Dosya 
numara,.ile meınuriyetimize mü
racaatları ;.ı&ı olunur. 

muğu. 

Kapalı zarf suretile lbilmüza 
yede satılacaktır. Taliplerin 

müzayede günü .olan 11-1-932 
saat 14 te M·erkezde satın al-

ma komisyonuna müracaatla

rı. (4362) 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Topkapı caddetıinde İrakiyesi İbrahim Çavuş meılctebi ki

raya verilmek ve 31-12-931 perşembe günü ihale edihnek üzere 

açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçetıi 150 ıkuruştur. 

• Kapalıçarşıda Dibrik sokağında 20 numaralı dü1akan ki
raya verilmek ve 31-12-931 perşem!be günü ihale edilmek üzere 

açrlı: müzayedeye korunuştur. Teminat akçesi 150 kuruştuc. 
Teminat akçesi nakden ıkabul edihnez. Ya Belediyeden ir

saliye alınarak bankaya yatırılıp alınacak makbuz ve yahut 

hükfimet'çe müteber tanınmış bankalardan getirilecek teminat 

mektubu ile olur. Bu şekilde teminat makbuz veya mektubu ile 

ihale günü saat on beşe kadar Daimi encümenine müracaat 

edilmelidir. Yukarıda yazılı işler hakkında şartname gömıek"' 
ve izahat almak için de her gün Levazım müdürlüğüne müra
caat 13.znndır. ( 4355) 

"nıınmmıımnııııımııımıııııııııımıııııı~ıııııımıııınımmıınm~ıııımmmnııııraııımıııımı. 

= 
= 

. 

Milliyet Matbaası 
---, 

= 

NEFiS VE SERi SORETIE = 
Her nevi evrakı matbua tab'mı denıhte eder. Notere =•; 

ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, 
muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar 

ilanları yapılır. Fiatlar mutedildir. 
~ 

ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa 
Telefon: 24310 - 24318 - 24319 _ 

rnımıııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı., 
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8 MiLLİYET PERŞEMBE 10 KANUNUEVVEL 1931 
- ·- -- ~ 

Süt 
Veren 
Annelere osfatlı Sark Malt Hulasası Kullanınız sütünüzü arttırıı 

Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir. 

Mefsuh Adana 
Türkocağı emlaki satılıyor. 

Adana C. H. F. Vilayet Heyeti Riyasetinden : 
Cinsi ve müştemilatı 

600 metre murabbaı arsa üzeri
ne mebni dahilen 1000 kişi is
tiabına kafi ve fevkalade sıhhi 
ve fenni son sistem sabit san
dalyalar ve kanepelerle müceh 
hez büyük bir saloıı ve her biri 
dört kişilik 11 loca ve 150 kişi 
iıstiabma göre yapıJmıı balkon 
ve ç.ok muhteşem sahnesile 
sahnenin iki tarafında karşı

lıklı "4" oda, sahne altında 

"büyük bir depo"' mrmrazaırn 

bir makine dairesi ve büyük 
sistem motör ve dinamo ve 
fennin icabına göre ~is edil
ıniş aparay dairesile sesli, sö21< 
fü, şaıkılı olınak üzere soıı sia-
tcm sinema makinesile aspira
tıorlar mücehhez ve haricen bil 
k, kişe, methal salonu ve iki 
büyük teneffüs salonunu havi 
ve aan sistem eldrtrik tesisati
le tenvir edilmiş, su tulumbaaı 
ve diğer müştemilitıru havi 
Urgir ainC'Q!MI 

Mevki Senelik icar bedeli 
1 Lira. Kurll§. 

Kuru köprüde 
Haıı kuıtJu 3500 

Müzayede müddeti 
20 ~ 931 - 20 Kanunuevvel 931 

Bir aydır. 
Muvakkat ihale günü 

20 Kiııunuevvel 931 tarihine müsadif Pazar 
günü saat 15 tir. 

!lıaıe yeri: Şimdiki Halk Fnıkası binasında ihale edilecektk. 
Yukarda cinsi, mü~tcmH5tı, mevkii, senelik icarı, müzayede 

müddeti, muvakkat ihale günü ve ihale yeri ve ihale saati ya:a
h bulunan Kuru köpri.idcıki Tfuk ocağı sinemast saulrktır. 

Tayin edilen gün ve saatte muvakkat ihalesi yapıJdrktan 

tonra kat'i ihalesinin icrası için "10" gün temdit edilecek ve bu 
müddet zarfında yüzde 10 zamla pey kabul edilecektir. 

Taliplerin daha fazla tafsilat alınalı:, oN>aptaki şartnameyi 
göımeık, binanın laxıSd&ini tetkik etmek üzere her gün saat 9 
dan 12 ye ve 14 ten 20 ye kadar Cümhuriyet Halk Fnıkasma \ 
müracaat eylemeleri ilan olun'Ul". (4274) 

1 

-----------------------------------------1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları ( 1 

NISFI BEŞ SENE TAKSİTLE 

Satılık Apartıman 
~sas Mevki ve Nevi 

2 Be~ğlunda Meşrutiyet mahallesinde Hamiye cad
desinde atik 9 mükeıTer cedit 115-117 numaralı üç 
daireyi ve bir bodrum katım müştcmil Selçuk apart
manı. 

Mevki ve evfesı mahsusası balada yazılı apartmanm ııauşı 
aşağıdaki ıeraitle müzayedeye 'kıonulmuştur: 

1.- Müzayede kapalı zarf usuliledir. İhale 23-12-931 tarihine 
müsadif çacşamba günü İstanbul şubesinde icra edilecektir. Ta
lipler bin lira teminat iraesine mecbur olup işbu teminat vara
kasını teklif mcı.ktuplarile beraber makpuz mukabilinde Banka
ya tevdi etmelidirler. 

2.- İhale bedeli dcfaten ve peşinen istifa -Olunur, 
3.- Bedeli müzayedenin yüzde ellisinin peşinen tesviyesi mü 

kabilinde müşteriye beş seneye kadar ikraz y~tlabilir. 
4.- Fazla tafsilat için şubemize müracaat edilmesL (4149) 

lstanbul Deniz Levazım 
Satınalma 

Komisyonundan : 
r<ilo n 

6000 Sadeyağ kapalı zarf usulile münakasası: 12-12-931 cu

martesi günü saat 10,5 da 

20000 Kuru fasulya açık münakasası: 12-12-931 cumarte&i günü 

ııaat 13 te. 
9000 Sabun açık münakasa.sı : 12-12-931 cumartesi günü saat 

15 te. 

5000 Zeytin yağı açıık münakasası : 13-12-931 Pazar günü saat 

10,5 da 

5000 Zeytin açıık münakasası: 13-12-931 Pazar günü 13 te 
İstanbul Deniz Levazım Ambırı ihtiyacı için yukarıda 

cins ve mikt;ırı yazılı erzakm hizalarmdaki gün ve saatlerde 

kapalı ve açık münakasaları icra olunacağından şartnamelerini 
görmek istiyenlerin her gün ve vermek istiycnlerin muvaıkkat 

tcminatlarile birltkte hizalarındaki müna!kasa gün ve saatinde 
Kasımpaşada Deniz Levazımı Satın Alma komisyonuna mü
racaatları. (3871) 

Kapalı zarf usulile salış ilinı4111mııı 
Türtiye Ziraat lantası lznıir ~n~esin~en: 

Mevkı'i Mahallesi Sokağı Cinsi No. Muhammen Eski 
bedeli kıymeti 

İzmir Karantina Aziziye Hane 3 8500 o 

" 
Reşadiye Tramvay C, .. ı116/2 11500 o 

.. Karantina .ts:kele C. " 
60/72 7900 o 

.. Alsancak Şerafettln .B , .. ıs 10000 o 

.. Tepeciık Sürmeli Hane ve iki 
dükkan 65/69/67 8500 o 

.. Tepecik Lfile 
Karşıyaka Donarunacı Şehit Fadıl B 

Hane 
.. 

Kısmen muhte
rik kereste fa-

!j/8 
13 

6500 o 
7000 o 

Yzmir Karataş Tramvay brikası 148/ 150 42470 O 
Kaırşıyaka Fahrettin Paşa Yalı C. Hane 32 16000 O 

1 - Yukarda evsafı yazılı emlfrk 10 Kanunev vel 931 tarihinden itibaren kapalı 
zarf usulile ve peşin para ile müzayedeye çrkarılınıştır. Haziran 1928 tarihli tali
matnamedeki eş!ı:file göre hak sahiplerine verilmiş olan bonolar da nakıit makamında 
kaıbul edilecektir. 

2 - Mezkfu- emlakin föalesi 4 Kanunusani 932 pazartesi günü saat 15 te Gazi Bul
varında Ziraat Bankasında müteşekkil heyet huzurunda y~ılacaktır. Müzayedeye iştirak e
decekler teklifnamelerini muayyen vakta kadar makıbuz mukabilinde müzayedeye memur 
heyetin riyasetine teslim edeceklerdir. Talipler teklifnamelerini bir zarf içine koyup 
mill:ııürliyeceıkler ve zarfın üzerine isimlerini yazacaklardır. İşbu mühürlü zarf teminat 
akçesine ait makbuz ilınühalber veya Banka kefaletna mesile beraber diğer mühürlü bir 
zarf içine konulacak ve bu zarfın üzerine teklifnamenin yalnız hangi işe ait olduğu 

yazılacakUr. 

3 - Pey akçesi vesaiır cihetler hakkında malfunat almak istiycnler mezkfu- Bankanın 
Gazi Bulvarındaki şubesinin muhasebe servisine şimdiden müracaat edebilirler. 

4 - Talipler sauş şartnamelerinin musaddak suretlerini derhal meaıkfu- şubeye 

müracaatla alabilirler. ( 4243). --
Aleni Müzayede ilanı 

TürtiJe Ziraat Hantası lznıir ~[~e~in~en: 
Eski Muhammer 

Mevkii Mahallesi Sokağı Cinsi N<1.. kıymeti bedeli 
İzmir Göztepe Nevzat Bey ı Hane 6/ 2 o 1.400 
İzmir Karantina Mektupçu Hane 1 o 5.000 
İzmir Alsancak Hacı Paşa Dükkan 53/ 17 o 7511 
İzmir Alsancak Hacı Paşa Dükkan 8 o 800 
İzmir Alsancak Şerafettin B. Baraka 12 o 3.500 
İzmir Al sancak Dilküşa Dükkan 18/ 28 o 500 
İzmir Karantina İskele caddesi Furun 38/ 28 o 3.500 

1.- Yukarda e\l'Safı yazılı emlak 8 K. evvel 931 tarilıinden itibaren açık arttmna ve pe
şin para ile müzayedeye çrkanlınışUr. Haziran 928 tarihli talimatnamedelkıi eşkale göre 
hak sahiplerine verilmiş olan bonolarda nakit makamında kabul edilecektir. 

2.- Mezkiir emlakin ihalesi 29 K. evvel 931 salı günü saat 15 te Gazi Bulvarında 

Ziraat Bankasında müteşe.kıkil heyet huzurunda yapılacaktır. Taliplerin o .gün muayyen 
vakte kadar meııkiir heyete müracaatla.n. 

3.- Talipler mezkfu- bankanın Gazi Bulvanndakıi şuıbesinin Muhasebe servisine müra
caatla yüzde 7 ,50 pey akçelerini yatıırabilirler. 

4.- İstiyenler satış şartnamelerinin müsaddak suretlerini v.e kap eden malilmatı 
dcırhal mezkur şubeye müracaatla alabilirler. (4244) 

'....~-~ ·, . ,- ,.. ........ 

Resmi İlanlar Türk Lt. Şirketi 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
i~ anlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist 753 

Tütün in~isarı unıunıi nıü~ürli~in~en 
1 - (450) metre kostümlük, (80) metre paltoluk ıkumaş, 

(150} çift fotin (21} adet ııiyah ve (3) adet san müşam:ba, (32) 
adet gocuk nümuneleri veçhile pazarhkla mübayaa, 

2 - (!50} takım elbise, (36) palto, (5) kas:ket nümuııele

rine göre pazarlıkla imal ettirilecektir. 
Taliplerin yüzde 7,5 teminat akçelerini hamilen (24-12-931) 

perşembe günü saat 10 da İstanbul Başmüdiriyetinde Mübayaat 
Komisyonuna müracaatları. (4221} 

Iktısat Vekaletinden 

KARTAL MALMÜDÜR
LÜÖÜNDEN: 

Pendiıkte madam İrefilklen 

metruk ıkonsdl, ayna, lka.rıyola, 

kütüphane ve dolap ve saire 

giıbi emvali men.kfile 2~11-931 

tari!hinden itibaren müııayede

ye çı.'karılınıştrr. 12-12-931 Cu
martesi günü saat 13 ten 16 ya 
kadar müza}"ede mahallinde 
devam edecektir. Taliplerin 

Mefsuh Adana 
Türkocağı emlaki satılıyor. 

Adana C. H. F. Vilayet Heyeti Riyasetinden : 
Cinsi ve müştemilatı Mevki Senelik icar bedeli 

Lira. Kuruş. 

728 metre muratıbaı üzerine Adanada 
melbni fevkani 15 oda, 1 büyük Postane civarı 4432 50 
salon, 1 büyük koridor ve bil-

i 
cümle teferruatını şamil bu
lmıan şimdiki Belediye daire

! sile bu dairenin alt katında 17 
bap dükkanı havi ıkargir bina 

• Müzayede müddeti 
20 Tqrinisani 931 - 20 Kanımuevvıel 931 

Bir aydır. 
Muvakkat füale günü 

20 Kanunuevvel 1931 tarihine miisadif Pazar günü saat 15 
İhale yeri 

Şimdiki Halk Fırkası binasında ihale edilecektir, 
Yukarıda cinsi, evsafı, mevkii, senelik icarı, müzayede m· 

deti, muvakkat ihale yeri ve ilıale günü ve saati yazılı Ad 
Türlrocağı emlakinden bulunan şimdiki Belediye dairesi o· 
sile altındaki 17 b~ dükıkan satılıktır. 

1 
Tayin edilen ıgün ve saatte muvaık:lı:at ihalesi yapıldıktan s 

; ra kat'i ihalesinin icrası için 10 gün temdit edilecek: ve 
i müddet zarfında yüzde 10 zamla pey kabul edilecektir. ı 

, Taliplerin daha fazla tafsilat almak, olbaptaki şartname , 
'ı görmek, binanın .krokisini tetkik etmek üzere •her gün saa 

dan 12 ye ve 14 ten 20 ye kadaır Cüınhuriyet Halk Fırkası 

müracaat eylemeleri ilan olunur. ( 4272) 

Tayyare YILBA~I Piyan~osu 
Büyilk ikramiye 

1.000.000 
Llraclir. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 

Biletler azalmaktadır. 

Ac~ne IEdunn~. 

Hiç beklemediğiniz bir sırada: 
an 

İşsiz kalabilirsiniz; 
Hasta olabilirsiniz; 

l-
Başınıza bir felaket gelebilir: 

Vekalet Müessesatı ihtiyacı için mubayaası kararlaştrrıJan 

15 adet ağır yağ traktörünün 5-11-931 tarihinde kapalı zarfla ya
pılan münakasasmda teklif olunan fiatlar haddi layikında gö
rülemediğinden keyfiyet bu kerre 15-12-931 tarihine müsadif 
Salı günü saat on beşte pazarlıkla icra oluna-caktır. Alakadara
run Vekfilet Mübayaat Komisyonu Riyasetine müracaatları i
lan olunur. ( 4273) 

Komisyona müracaat C')'.lcme- iiii------------;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;-'I 
leri. ( 4109' M1LL1YET MATBAASI 


